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prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale 
en landelijke organisatie van prenatale screening.  
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1 april: peildatum toetsing aantal verrichtingen in 2020 
Op 1 april 2021 vindt de toetsing plaats van de aantallen verrichtingen van counselors en 
echoscopisten over het jaar 2020, op basis van de geldende kwaliteitseisen. Wij vragen de 
zorginstellingen om hun gegevens over 2020 zo spoedig mogelijk volledig aan Peridos aan te 
leveren. Voor de zomer ontvangen de counselors en echoscopisten bericht van ons over het 
resultaat van deze toetsing.  
 
Doorgeven afwezigheid in 2020  
De SPN is graag op de hoogte van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, zwangerschap of andere 
redenen). Wij gebruiken deze informatie om te bepalen of een contractant in aanmerking komt 
voor dispensatie bij het behalen van de normaantallen en van de accreditatiepunten voor scholing. 
Wilt u ons hierover informeren via spn-regionijmegen@radboudumc.nl met vermelding van 
ingangsdatum en einddatum afwezigheid.  
 
CRL-cursus zwangerschapsdatering 
Een goede zwangerschapsdatering is belangrijk voor de verloskundige zorg in het algemeen en ook 
voor de prenatale screening. De SPN biedt een korte scholingsactiviteit aan om de kwaliteit van de 
CRL-meting voor de zwangerschapsdatering te vergroten. Deelnemers kunnen vijf CRL-beelden 
insturen; wij beoordelen de drie beste beelden aan de hand van internationale criteria. Accreditatie 
is toegekend door KNOV (1 punt) en aangevraagd bij de BEN. Zie onze website voor meer 
informatie en aanmelding. 
 
Monitor en professionalsmonitor 2019 
De monitor en professionalsmonitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en 
het SEO 2019 staan online. De monitors zijn uitgevoerd door IQ Healthcare. Ze zijn gebaseerd op 
de landelijke database Peridos. Sinds 2016 worden er twee monitors uitgebracht. Algemene 
informatie met trends in de tijd vindt u in de monitor. Meer specifieke (regionale) informatie staat 
in de professionalsmonitor.  
 
 
 
  
 
 
Registratie bijscholing counselors  
De huidige scholingsronde voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd 
en loopt tot eind 2021. De SPN vraagt counselors om alvast te controleren of al uw gevolgde 
bijscholingen in 2020 in Peridos zijn vastgelegd (via Beheer > Zorgverleners > Opleidingen). Indien 
u scholing mist, stuur dan het certificaat naar spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 
Net als in 2019 geldt dat deelname aan TrainTool verplicht is als u in 2020 tussen de 35 en 50 
counselingsgesprekken heeft gevoerd. Dit is ongeacht het tot dan toe behaalde aantal 
scholingspunten. 
 
Counseling eerste trimester SEO 
Informatie over de verplichte bijscholing voor counselors, de materialen daarvoor en andere zaken 
die relevant zijn voor counselors leest u in het volgende deel van de nieuwsbrief onder “eerste 
trimester SEO”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN 

COUNSELING 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
https://www.spn-regionijmegen.nl/scholing/scholing/59-crl-zwangerschapsdatering
https://www.pns.nl/documenten/monitor-2019-screeningsprogramma-down-edwards-en-patausyndroom-en-seo
https://www.pns.nl/documenten/professionalsmonitor-2019-screeningsprogramma-down-edwards-en-patausyndroom-en-seo
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/scholing/verplichte-scholing-counselors
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Informatiematerialen voor scholing eerste trimester SEO: bestel nu! 
Voor alle zorgverleners 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 en deze is nodig voor het volgen van de scholing. 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 deze worden verspreid naar alle contractanten.  
 
AGB-code in Peridos 
In Peridos staat niet bij elke zorgverlener en zorginstelling met een overeenkomst met een 
Regionaal Centrum een AGB-code geregistreerd. Wij vragen u om te controleren of uw AGB-code in 
Peridos staat vermeld en zo niet, deze te registreren (via Beheer > Zorgverleners of via Beheer > 
Zorginstellingen). Indien u geen AGB-code heeft, wilt u deze dan aanvragen via www.agbcode.nl. 
Een AGB-code is van belang voor de uitbetaling van de eerste trimester SEO’s aan de echocentra. 
 
Scholing counselors en echoscopisten via webinars  
Op maandag 15 maart 2021 wordt voor alle counselors en echoscopisten een gezamenlijke 
algemene theoretische (bij)scholing georganiseerd over het eerste trimester SEO. Tijdens dit 
webinar komen de volgende onderdelen aan bod:  
• Uitleg over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO. 
• Informatie over de wetenschappelijk IMITAS-studie. 
• Counseling over het eerste trimester SEO. 
• Praktische informatie over het proces van toestemming en aanvragen tot de uitslag en de 

uitbetaling  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 te kijken. Ook bij het on demand kijken is registratie mogelijk. Deelname aan 
dit webinar is verplicht voor counselors én echoscopisten. Volgende week ontvangt u de 
aanmeldlink voor alle webinars in een persoonlijke uitnodigingsmail. 
 
Voor de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist dienen echoscopisten - aanvullend op het 
algemene deel - een tweede webinar te volgen. Dit betreft een verdiepingsdeel over de uitvoering 
van het eerste trimester SEO én een vragenuur. Deze webinars voor echoscopisten zijn alleen live 
te volgen op maandag 22 maart of maandag 29 maart 2021. Reserveer deze data daarom 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 
Na het volgen van dit verdiepende webinar over de uitvoering van het eerste trimester SEO 
ontvangt u een “Bewijs van Deelname” waarmee u zich kunt inschrijven voor de toets (zie 
verderop). 
 
Scholing counselors – e-learning 
Alle counselors volgen naast het algemene webinar een aparte module van de e-learning, vanaf 
half maart tot uiterlijk 31 mei 2021. De e-learning wordt afgesloten met een toets. In de maand 
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 en de e-learning met toets. Beide 
onderdelen zijn verplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zonder deze scholing mag er vanaf 1 
augustus 2021 niet worden gecounseld.  
 
 
 
 
 
 
 

EERSTE TRIMESTER SEO 

https://online.xerox.nl/uStore/2012/Category/4114/PNS-Producten-voor-professionals-
http://www.agbcode.nl/
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Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist 
De gehele opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit een theoriegedeelte en een 
vaardigheidstraining: 
 
Theoriegedeelte  
1. Webinar algemeen.  
2. Webinar verdiepend. 
3. Digitale theorietoets, georganiseerd door de SEO-opleidingen. 

 
De digitale theorietoets vindt plaats op verschillende momenten:  
•  Donderdag 8 april  20.00 - 21.30 uur 
•  Maandag 12 april   15.00 - 16.30 uur 
•  Maandag 12 april   20.00 - 21.30 uur  
Let op! U wordt ingedeeld voor de toets. Houd dus deze toetsmomenten vrij. Inschrijven kan vanaf 
30 maart met het Bewijs van Deelname aan de webinars. Het is in tegenstelling tot eerdere 
berichtgeving niet mogelijk om een voorkeursdatum op te geven. Gezien het hoge aantal 
deelnemers zijn individuele verzoeken moeilijk te honoreren. Alleen met een gegronde reden kan 
hierin worden gewijzigd. Verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend bij Fontys, na toekennen 
van het toetsmoment. Op 22 april om 20.00-21.30 uur is er de mogelijkheid om een herkansing te 
maken, in geval van een onvoldoende score.  
 
Vaardigheidstraining 
De vaardigheidstraining wordt georganiseerd door de SEO-opleidingen en is niet voor iedereen 
verplicht. Zie verderop voor de toelatingsvoorwaarden. In mei en juni worden in Haarlem, 
Eindhoven en Utrecht vaardigheidstrainingen georganiseerd. In kleine groepjes wordt uitleg 
gegeven over en geoefend met het uitvoeren van een eerste trimester SEO. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van zwangere vrouwen die model willen zijn voor de training. U hoort binnenkort meer 
over wanneer en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.  
Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het 
vaardigheidsonderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot 
wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. 

 
Toelatingsvoorwaarden 
Of een echoscopist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding en welke onderdelen 
gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Klik hier voor meer informatie.   
 
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. Echoscopisten die naar verwachting op een later moment in 2021 gaan 
instromen, kunnen in afstemming met het Regionaal Centrum al wel deelnemen aan de 
theoretische scholing. 
 
Kosten opleiding  
Aan de webinars en de theorietoets zijn geen kosten verbonden. Aan de vaardigheidstraining wel, 
deze bedragen €650,-. In het tarief voor het eerste trimester SEO (€ 110,70 voor een tijdsduur 
van 35 minuten), is ook een component voor (bij)scholingskosten opgenomen. Echocentra krijgen 
hiermee indirect opleidingskosten voor hun uitvoerende echoscopisten vergoed. 
 
Hoe lang blijft het certificaat geldig?  
Het certificaat van de opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist is zes maanden geldig. In 
2022 komt er een nieuwe mogelijkheid om de opleiding te volgen. 
 
 
 
 
 
 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/scholing/bijscholing-eerste-trimester-seo
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Actuele informatie 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/professionals voor alle actuele informatie.  
 
Overzicht data 2021  
Voor counselors:  
• 15 maart: webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)  
• Maart/april/mei: e-learning counselors met toets 
• 1 augustus: start counseling over eerste trimester SEO  
 
Voor echoscopisten:  
• 15 maart: webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)  
• 22 of 29 maart: webinar echoscopisten + vragenuur (alleen live)   
• 8 of 12 april: theorietoets echoscopisten 
• 22 april: herkansing theorietoets echoscopisten 
• Mei/juni: vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep  
• 1 september: streefdatum invoering eerste trimester SEO  
• September: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep  
 
 
 
 
 
 
IMITAS-studie  
De onderzoekers van de IMITAS-before studie zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een 
vragenlijst zouden 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:  
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.  
  
Deelname 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TWEEDE TRIMESTER SEO 

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://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fprofessionals&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C06d67662e8ee4205a47008d8a012a4e4%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637435349220407342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kv3rghOjdOMk8eFqcF1nFv%2BBUO8IxnXYMFWVSTwWd4Q%3D&reserved=0
mailto:imitas@lumc.nl
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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. In de nieuwsbrief van december 2020 
hebben wij u hierover geïnformeerd. De PND-ziekenhuizen in de SPN-regio hebben aanvullende 
afspraken gemaakt. De nieuwe afspraken zijn: 
• Alle zwangeren waarbij een vermoeden is op een aandoening en verwezen worden voor 

een GUO2 voor 18 weken zwangerschap, kunnen verwezen worden naar de PND in het 
Radboudumc te Nijmegen. Hiermee is de follow up beter in beeld te brengen. Bovendien zal 
veelal de zwangere voor vervolgonderzoek naar de PND in Nijmegen doorgestuurd worden, 
omdat alleen daar het vervolgonderzoek mogelijk is. 

• Uitzonderingen: 
 als er een vermoeden is van anencefalie, 
 als de zwangere zelf naar een PND-satellietcentrum wenst te gaan.  
In die gevallen kunt u de zwangere verwijzen naar het PND-(satelliet)centrum waarmee u 
gebruikelijk samenwerkt. 

Deze afspraken gelden dus 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. 
 
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.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 – maart 2021, nummer 89 

 
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: 
 

Counseling 
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek 
Heeft u voldoende bijscholing gevolgd? 
Deelname TrainTool 2021 

NIPT 
Aanvraagproces verbeteren 
Meer hertesten na upgrade NIPT-straat 

Eerste Trimester SEO 
Informatiematerialen voor scholing: bestel ze op tijd 
Informatie bijscholing voor counselors 
Informatie scholing voor echoscopisten 
Organisatie 
Kwaliteitseisen eerste trimester SEO 
Meer informatie? 
Agenda 

Tweede trimester SEO 
Aanschaf tweedehands echoapparatuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2089%20(21.xxx).doc#_Toc65663216
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2089%20(21.xxx).doc#_Toc65663220
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2089%20(21.xxx).doc#_Toc65663223
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2089%20(21.xxx).doc#_Toc65663232
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Deelname aan wetenschappelijk onderzoek  
Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die 
willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. 
Momenteel is er een oproep van de PRIME studie. Zie hieronder voor meer informatie. 
 
PRIME-studie 
Gezocht: counselors prenatale screening & zwangere vrouwen. Beslissingen over prenatale 
screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner, 
een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes 
maken over screenen tijdens de zwangerschap. Ben je counselor prenatale screening? We horen 
graag je ervaringen en ideeën over dit gedeelde besluitproces. Sta je open voor een kort online 
interview van maximaal 45 minuten? En wil je ons helpen met het werven van zwangere vrouwen 
met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden en/of lager opgeleide zwangere 
vrouwen? 
Meer informatie over de PRIME studie en de wervingsflyers: www.prime-studie.nl, Samen met de 
partner. Voor interesse en vragen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-
kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400.  
 
Heeft u voldoende bijscholing gevolgd?  
Door de coronacrisis is vorig jaar besloten om de bijscholingsronde voor counselors van 2019-2020 
met een jaar te verlengen. In 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of counselors voldoende 
bijscholing counseling prenatale screening hebben gedaan in 2019-2020-2021. Heeft u nog niet 
aan alle scholingsonderdelen voldaan? Probeer dan om deze scholing in 2021 alsnog te volgen.  
 
Ter herinnering, de bijscholingsronde 2019/2020/2021 bestaat uit:  
Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:  
• E-learning prenatale screening  
• TrainTool 
• Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst of het landelijke 

webinar  
Daarnaast is de volgende scholing in het kader van het eerste trimester SEO verplicht: 
• Algemeen webinar eerste trimester SEO 
• E-learning eerste trimester SEO 
Voor informatie over deze verplichte bijscholing zie: ETSEO - Informatie bijscholing voor counselors 
 
Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 
2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is een verplicht onderdeel van de bijscholing.  
 
Wilt u in Peridos controleren of uw bijscholingen goed zijn geregistreerd? Indien er scholings-
onderdelen missen dan kunt u het deelnamecertificaat sturen aan de SPN via spn-
regionijmegen@radboudumc.nl  
 
Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021? 
Counselors die in 2019 of 2020 zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus 
counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere 
scholing op gebied van prenatale screening. Counselors die in 2021 zijn afgestudeerd hebben hier 
vrijstelling voor. Alle counselors dienen de verplichte bijscholing in het kader van het eerste 
trimester SEO te volgen. 
 
Deelname TrainTool 2021 
Bent u counselor en wilt u voor de huidige scholingsronde nog bijscholing volgen? Het is mogelijk 
om TrainTool te doen als u hieraan nog niet hebt deelgenomen. In deze vaardigheidstoets worden 
fragmenten van een counselinggesprek vertoond, waarop u gevraagd wordt te reageren zoals u 
tijdens een counselinggesprek zou doen. U kunt Traintool nog maken tot 1 september 2021. 
Daarna is de tool niet meer actueel vanwege de start van het eerste trimester SEO. Aanmelden kan 
bij de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

COUNSELING 

http://www.prime-studie.nl/
https://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/samen-met-de-partner-de-ontwikkeling-en-validatie-van-een-nieuw-meetinstrument
https://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/samen-met-de-partner-de-ontwikkeling-en-validatie-van-een-nieuw-meetinstrument
mailto:esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl
mailto:esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Aanvraagproces verbeteren 
Het traject van NIPT-aanvraag tot -uitslag is een ingewikkeld proces. Soms blijkt er iets mis te 
gaan bij de aanvraag van de NIPT. Een zwangere krijgt bijvoorbeeld het aanvraagformulier van een 
andere zwangere vrouw mee of twee zwangeren krijgen hetzelfde formulier mee. Naast dat dit een 
datalek is van persoonsgegevens, kan dit ernstige consequenties hebben voor deze zwangeren als 
zij hierdoor een verkeerde uitslag ontvangen.  
Om zorginstellingen te laten profiteren van elkaars (positieve) ervaringen, zijn we op zoek naar 
praktijken die ervaring hebben met een goede werkwijze rond het NIPT-aanvraagproces en het 
veilig en zorgvuldig verstrekken van de NIPT-aanvraagformulieren. We zijn onder andere 
geïnteresseerd in: welke werkafspraken of welk werkproces heeft u binnen uw zorginstelling bij de 
NIPT-aanvraag en welke tips kunt u geven ten aanzien van de uitgifte van NIPT-
aanvraagformulieren? Daarnaast zijn we ook op zoek naar praktijken die het NIPT-aanvraagproces 
lastig vinden. Graag vernemen wij van hen wat zij lastig vinden en waarmee zij geholpen zouden 
zijn. Bent u bereid informatie over de werkwijze NIPT-aanvragen binnen uw organisatie met de 
Regionale Centra te delen, stuur dan een bericht aan spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 
 
Meer hertesten na upgrade NIPT-straat 
Het NIPT-laboratorium van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, is vanaf november 2020 
overgegaan naar een nieuwe versie van de NIPT-straat (VeriSeq 2.0). Het NIPT-laboratorium van 
het Erasmus MC volgt deze maand en dat van Maastricht UMC in maart/april 2021. Deze verplichte 
upgrade biedt een betere ondersteuning aan de laboratoriumspecialisten bij het bepalen van de 
NIPT-uitslag. De leverancier heeft in deze upgrade de minimale eisen waaraan een test moet 
voldoen iets opgeschroefd. Hierdoor blijkt de nieuwe versie van de NIPT-straat in de praktijk iets 
vaker geen resultaat te geven en vraagt het NIPT-laboratorium vaker een hertest en dus een nieuw 
bloedmonster aan. 
Ongeveer 80% van de hertesten (tweede bloedmonster) geeft alsnog een uitslag. Het heeft dus zin 
om een tweede bloedsample in te sturen. Van de hertesten lukt ongeveer 1 op 5 niet. In dat geval 
kan een derde en laatste NIPT-aanvraag worden overwogen of kan de zwangere worden door-
verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek om de mogelijkheden van een invasieve 
prenatale test te bespreken. Dit zal in de uitslag worden vermeld. Meer informatie vindt u op 
www.niptconsortium.nl/meerhertesten. 
 
 
 
 
 
 
Informatiematerialen voor scholing: bestel ze op tijd 
Het versturen van de informatiemappen voor de scholing van counselors en echoscopisten is in 
volle gang. Bijna 3.000 bestellingen zijn al verwerkt. De mappen bevatten factsheets over het 
eerste trimester SEO en de nieuwe informatiekaart. Deze materialen vormen voor de zorgverleners 
een belangrijke basis voor de theoretische scholing. De map is ontwikkeld door het RIVM-CvB 
samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen.  
Heeft uw praktijk nog geen mappen besteld? Doe dit dan snel. Het is belangrijk dat counselors en 
echoscopisten de materialen vóór het eerste webinar op 15 maart hebben. Uw praktijk kan de 
informatiematerialen kosteloos bestellen in de webshop van het RIVM en na ontvangst verspreiden 
onder de zorgverleners.  
 

NIPT 

EERSTE TRIMESTER SEO 

mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
http://www.niptconsortium.nl/meerhertesten
https://online.xerox.nl/uStore/2012/Category/4114/PNS-Producten-voor-professionals-
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Informatie bijscholing voor counselors 
Voor counselors bestaat de verplichte scholing over het eerste trimester SEO uit twee onderdelen:  
 
Algemeen webinar op 15 maart  
Het algemene webinar op 15 maart is voor counselors geaccrediteerd met 2 punten. Het webinar is 
ook later on demand terug te kijken. Zie de website van het CLBPS voor meer informatie over dit 
webinar. 
 
E-learning met toets  
De e-learning is een aanvulling op de al bestaande e-learning over prenatale screening. In deze 
nieuwe, aparte e-learning wordt specifiek ingegaan op het counselen van het eerste trimester SEO. 
U sluit de e-learning af met een toets van 10 meerkeuzevragen. Als u 8 vragen goed beantwoordt, 
bent u geslaagd voor de toets. De e-learning en de toets zijn vanaf 15 maart beschikbaar op 
www.pns.nl. U moet de toets uiterlijk 31 mei gehaald hebben. Het volgen van de e-learning en het 
maken van de toets kost ongeveer 1 uur en levert 1 accreditatiepunt op. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. 
 
Informatie scholing voor echoscopisten 
Webinars 
U dient het algemene webinar op 15 maart te volgen vóór het verdiepende webinar op 22 of 29 
maart. Anders ontvangt u geen “Bewijs van Deelname” en heeft u daardoor geen toegang tot de 
theorietoets. 
 
Geen accreditatie voor verplichte scholing eerste trimester SEO 
De scholing voor het eerste trimester SEO, waaronder het verdiepende webinar, is voor de 
echoscopisten een verplichte scholing waar geen accreditatiepunten voor beschikbaar zijn. Wel 
worden punten aangevraagd voor echoscopisten die vrijwillig de vaardigheidstraining volgen. 

 
Informatie over toetsdata 
De toetsmomenten voor de echoscopisten worden gekoppeld aan de datum van het verdiepende 
webinar. Eerder hebben we gemeld dat echoscopisten worden ingedeeld voor deze toets. Door de 
toets te koppelen aan de datum waarop u het verdiepende webinar volgt, heeft u als echoscopist 
zekerheid over de datum van de toets. Dit betekent dat: 
• Echoscopisten die zich inschrijven voor het webinar van 22 maart, worden ingedeeld voor de 

toets op 8 april van 20.00 tot 21.30 uur. 
• Echoscopisten die zich inschrijven voor het webinar van 29 maart, worden ingedeeld voor de 

toets op 12 april van 20.00 tot 21.30 uur. 

Heeft u zich al ingeschreven voor een webinar en bent u vanwege een bijzondere omstandigheid 
niet in de gelegenheid het toetsmoment te volgen? Schrijf u dan in voor het andere webinar. In 
bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Fontys Hogeschool: FontysProSEO@fontys.nl. 
 
Let op: ook al is voor u nu de datum van de toets bekend, u moet zich actief inschrijven voor de 
toets. U ontvangt een paar dagen na het volgen van het verdiepende webinar een “Bewijs van 
Deelname”. Dat is dus na 22 maart of na 29 maart. Hiermee dient u zich zo snel mogelijk in te 
schrijven. Informatie over het inschrijven ontvangt u in een persoonlijke e-mail bij de uitgifte van 
het Bewijs van Deelname door het Regionaal Centrum. 
 
Studiehandleiding opleiding 
De opleidingen brengen op 10 maart een studiehandleiding uit voor de echoscopisten. Deze bevat 
informatie over de gehele opleiding. Ook leest u hierin hoe u zich voorbereidt op de theorietoets. 
Houd hiervoor de website www.pns.nl/professionals in de gaten. 

https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210315_1
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/bijscholing/e-learning
mailto:FontysProSEO@fontys.nl
http://www.pns.nl/professionals
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Vaardigheidstraining 
De vaardigheidstraining is niet voor iedereen verplicht. Zie www.pns.nl voor de toelatings-
voorwaarden. In mei en juni worden in Haarlem, Eindhoven en Utrecht vaardigheidstrainingen 
georganiseerd. In kleine groepjes wordt uitleg gegeven over en geoefend met het uitvoeren van 
een eerste trimester SEO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zwangeren die model staan. U hoort 
binnenkort meer over wanneer en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. De kosten voor deze 
vaardigheidstraining bedragen €650,-. 
Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het 
vaardigheidsonderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot 
wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. 
  
Afstemming praktijk 
Aan de kwaliteitsovereenkomst voor eerste trimester SEO-echocopist zijn jaarlijkse normaantallen 
verbonden. Stem tijdig af met de praktijk waar u werkzaam bent of er voldoende aanbod 
beschikbaar is om aan het jaarlijkse normaantal te kunnen voldoen. Als dit niet zo is, kunt u 
overwegen in afstemming met uw praktijk om tijdelijk samenwerking te zoeken met een andere 
praktijk om zo de aantallen te halen. 

Organisatie 
Betaling eerste trimester SEO  
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, zullen de Regionale Centra de betalingen van het eerste 
trimester SEO aan de echocentra uitvoeren. Het proces voor de declaratie en betaling is inmiddels 
uitgewerkt. Binnenkort worden alle echocentra hier via een aparte nieuwsbrief nader over 
geïnformeerd. We vertellen dan meer over hoe het betalingsproces eruitziet en wat er van de 
echocentra wordt verwacht. Ook is er dan meer bekend over de gegevensaanlevering.  
 
Echocentra: aanvragen samenwerkingsovereenkomst 
Echocentra kunnen vanaf half april een samenwerkingsovereenkomst aanvragen voor de uitvoering 
van het eerste trimester SEO. Echoscopisten kunnen alleen een kwaliteitsovereenkomst voor het 
eerste trimester SEO krijgen als zij gekoppeld kunnen worden aan een zorginstelling met een 
overeenkomst voor deze verrichting.  

 
Vaardigheidstrainingen zijn WBO-plichtig 
Vaardigheidstrainingen mogen alleen worden aangeboden door de instituten die de deze trainingen 
voor het eerste trimester SEO in opdracht van de Regionale Centra uitvoeren. De 
vaardigheidstrainingen voor het eerste trimester SEO zijn WBO-vergunningsplichtig. Tot de start 
van het eerste trimester SEO is de Wet op het Bevolkingsonderzoek van toepassing, omdat de 
zwangeren die model staan voor deze vaardigheidstraining een eerste trimester SEO krijgen. De 
Regionale Centra hebben een WBO-vergunning gekregen voor de opleiding, inclusief de vaardig-
heidstraining. Zodra het eerste trimester SEO aan alle zwangeren wordt aangeboden, zijn de 
vaardigheidstrainingen niet meer vergunningsplichtig. Wel geldt dat opleidingsinstituten die de 
training aan willen bieden, moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die daarvoor gelden. 
 
Onkosten ICT-aanpassingen in tarief 
In de voorbereiding op de start van het eerste trimester SEO, wordt er hard gewerkt om alle ICT 
systemen gereed te hebben voor 1 september 2021. In de bronsystemen en in Peridos worden 
noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd, zowel voor het vastleggen van gegevens in het bron-
systeem, voor de zorgverleners zelf, als voor de uitwisseling van gegevens. Deze gegevens-
uitwisseling is nodig voor ondersteuning van het primaire proces (de communicatie van counselor 
naar echoscopist), voor kwaliteitsborging en monitoring (de aanlevering van gegevens aan Peridos) 
en voor de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO. 
Naast investeringen van het RIVM en bronleveranciers in deze ICT-innovaties, investeren ook zorg-
instellingen en zorgverleners in het eerste trimester SEO. Eind 2019 voerde KPMG in opdracht van 
het RIVM-CvB een kostenonderzoek uit naar het eerste trimester SEO. Op basis daarvan is een 
tarief berekend voor het eerste trimester SEO. Dat tarief bedraagt €110,70 voor een tijdsduur van 
35 minuten. In dit tarief is niet alleen de uitvoering van het eerste trimester SEO opgenomen, 
maar ook bijbehorende onkosten die een zorginstelling heeft, zoals een bijdrage voor extra ICT-
licenties en invoeren van resultaten voor aanlevering aan Peridos. Zie www.pns.nl/professionals 
voor meer informatie over de opbouw van het tarief. 

http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/professionals
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Kwaliteitseisen eerste trimester SEO 
Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO zijn kwaliteitseisen opgesteld door 
het RIVM in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit. Het gaat om eisen aan het eerste 
trimester SEO, aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert, aan de opleiding en de 
kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. Deze worden begin maart gepubliceerd op 
www.pns.nl/kwaliteitseisen.  
 
Meer informatie? 
Alle informatie voor counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEO is terug te vinden 
op https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals. De informatie wordt doorlopend 
aangepast en aangevuld: u vindt er dus de meest actuele gegevens over het eerste trimester SEO 
(zoals de opbouw van het tarief) en de belangrijkste details over de (bij)scholing. 

 
Agenda  
Vanaf 15 februari Verzending informatiemappen 
3 maart Kwaliteitseisen op www.pns.nl 
10 maart  Studiehandleiding op www.pns.nl  
15 maart Webinar algemeen voor counselors en echoscopisten, 14.30 – 17.00 uur 
22 maart Webinar verdieping voor echoscopisten (optie 1), 15.00 – 17.00 uur 
29 maart Webinar verdieping voor echoscopisten (optie 2), 19.00 – 21.00 uur 

8 april  
Digitale theorietoets voor echoscopisten die het webinar op 22 maart hebben gevolgd, 
20.00 – 21.30 uur 

12 april  
Digitale theorietoets voor echoscopisten die het webinar op 29 maart hebben gevolgd, 
20.00 – 21.30 uur 

Vanaf 15 april 
Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopisten eerste trimester SEO (indien 
vaardigheidstraining niet verplicht) 

Vanaf 15 april Aanvraag samenwerkingsovereenkomst praktijken eerste trimester SEO 
22 april Herkansing digitale theorietoets echoscopisten, 20.00 – 21.30 uur 
31 mei Einddatum voltooien e-learning counselors 
Mei-juni  Vaardigheidstrainingen echoscopisten (indien verplicht) 

Juni 
RC controleert counselors op volgen webinar en e-learning voor voortzetting 
kwaliteitsovereenkomst  

Eind juni 
Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopisten eerste trimester SEO (indien 
vaardigheidstraining verplicht) 

1 augustus  Start counseling eerste trimester SEO 
1 september Start uitvoering eerste trimester SEO 

 
 
 
 
 
Aanschaf tweedehands echoapparatuur 
Voor echoapparatuur aangeschaft na 12 oktober 2020 gelden de nieuwe kwaliteitseisen echo-
apparatuur en beeldopslag, ook als het bouwjaar van het echoapparaat voor 12 oktober 2020 ligt. 
Deze nieuwe eisen gelden dus ook voor tweedehands echoapparatuur. Een kwaliteitssysteem voor 
de controle van de echoapparatuur is in ontwikkeling. Zolang dat er niet is, gelden de oude kwali-
teitseisen voor de gebruiksduur van de echoapparatuur: “Wanneer een echopraktijk de apparatuur 
langer dan 5 jaar wil gebruiken (toepasbaar voor top-end systemen), kan het Regionale Centrum, 
indien blijkt dat het apparaat nog beelden oplevert van voldoende kwaliteit, toestemming geven 
het apparaat langer te gebruiken, met telkens een verlenging van één jaar tot een maximaal 
gebruik van in totaal 8 jaar.” 
 
 
De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 
geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  

TWEEDE TRIMESTER SEO 

http://www.pns.nl/kwaliteitseisen
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen/echoapparatuur
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen/echoapparatuur
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – maart 2021, nummer 90 

 
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 
Website CLBPS 
Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO 
Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO 
Andere gewijzigde kwaliteitseisen 

Counseling 
Aantal counseling gesprekken in 2021 
Nieuwe data basiscursus counseling 
Bestel niet teveel folders 

NIPT 
NIPT aanvraag: als de keuze nevenbevindingen nog wijzigt 
NIPT publicatie: invloed NIPT op deelname screening 

Eerste Trimester SEO 
Terugblik 15 maart: algemeen webinar eerste trimester SEO 
Algemeen webinar eerste trimester SEO: on demand 
15 juni webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling 
Informatiemap eerste trimester SEO 
Werving zwangeren voor vaardigheidstraining 
Nascholing counselors 
Opleiding echoscopisten 

Peridos 
Aanpassing dataset counseling 
 

file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2090%20(21.xxx).doc#_Toc67550840
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2090%20(21.xxx).doc#_Toc67550845
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2090%20(21.xxx).doc#_Toc67550849
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2090%20(21.xxx).doc#_Toc67550853
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2090%20(21.xxx).doc#_Toc67550861
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Website CLBPS  
Sinds korte tijd is de website van de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) in 
de lucht: www.clbps.nl. De CLBPS ondersteunt de Regionale Centra prenatale screening bij de 
uitvoering van hun taken. De website wordt vooral gebruikt om informatie te plaatsen over de 
implementatie van het eerste trimester SEO en de (bij)scholing die counselors 
en echoscopisten moeten volgen.  
 
Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO 
Naar verwachting start vanaf 1 september 2021 de landelijke wetenschappelijke studie naar het 
eerste trimester SEO: de IMITAS-studie. IMITAS staat voor IMplementation of fIrst Trimester 
Anomaly Scan. Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO zijn, in 
samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit en zorguitvoering, verschillende kwaliteitseisen 
opgesteld. Deze zijn door de Programmacommissie begin 2021 vastgesteld. De 
kwaliteitseisen betreffen de uitvoering van het eerste trimester SEO, de opleiding tot eerste 
trimester SEO-echoscopist en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. De 
kwaliteitseisen zijn gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.  
 
Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO  
De kwaliteitseisen voor het tweede trimester SEO zijn geactualiseerd en de opbouw van de 
documenten is gewijzigd. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen  aanscherping van het 
beleid rondom pretecho’s en bij onvoldoende beeldvorming. Zie www.pns.nl/kwaliteitseisen.  
 
Andere gewijzigde kwaliteitseisen  
Naar aanleiding van de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting zijn 
kleine wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere kwaliteitseisen. Dit gaat dan met name 
om de toevoeging van het eerste trimester SEO in de kwaliteitseisen counseling prenatale 
screening, informed consent en privacy en de kwaliteitseisen vaginale echo. De kwaliteitseisen zijn 
begin 2021 door de Programmacommissie vastgesteld. De kwaliteitseisen zijn gepubliceerd 
op www.pns.nl/kwaliteitseisen.  
 
 
 
  
 
Aantal counseling gesprekken in 2021  
Wij vragen uw aandacht voor het verrichten van voldoende counselingsgesprekken. Net als in 
voorgaande jaren geldt de norm van 50 counselinggesprekken in 2021. Omdat in 2022 Traintool 
niet wordt ingezet, vervalt de uitzonderingscategorie van 35-49 gesprekken. In het voorjaar van 
2022 zal de SPN toetsen of u voldoende counselinggesprekken heeft gevoerd in 2021.  Indien u 
verwacht dat dit niet haalbaar voor u is, dan kunt u contact hierover opnemen met de SPN via spn-
regionijmegen@radboudumc.nl.  
 
Nieuwe data basiscursus counseling 
Er zijn weer data gepland voor de basiscursus Counseling Prenatale Screening. Op vrijdag 4 juni  
en vrijdag 18 juni kunnen zorgverleners deelnemen aan de basiscursus in Amsterdam, 
georganiseerd door het AMC. Er zal rekening worden gehouden met de geldende 
coronamaatregelen, hierdoor is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 15 personen. U kunt 
zich aanmelden via de SPSAO website.  
 
Bestel niet teveel folders 
Vanwege de invoering van het eerste trimester SEO worden de folders vernieuwd. Bestel daarom 
de komende maanden niet te veel folders (van zowel de screening op down-, edwards- en 
patausyndroom als de 20 wekenecho). De nieuwe folders worden vanaf augustus 2021 in gebruik 
genomen en zijn vanaf juni te bestellen in de webshop op www.pns.nl/professionals. 
 
 
 
 

ALGEMEEN 

COUNSELING 

http://www.clbps.nl/
http://www.pns.nl/kwaliteitseisen
http://www.pns.nl/kwaliteitseisen
http://www.pns.nl/kwaliteitseisen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.spsao.nl%2F&data=04%7C01%7CAnnette.stolwijk%40radboudumc.nl%7Cf988bac58b1f44dc627c08d8eaf16c8c%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637517669912010232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rtFOWa2c%2BYIBAdScgRavuRpNjDkiGdHXjKGJ18ZR7fE%3D&reserved=0
http://www.pns.nl/professionals


16 
 

 
 
 
NIPT aanvraag: als de keuze nevenbevindingen nog wijzigt 
Bij de NIPT-aanvraag komt het voor dat een zwangere op het laatste moment haar keuze voor het 
wel of niet laten bepalen van nevenbevingen bij de NIPT wil veranderen of dat zij nog wat 
bedenktijd nodig heeft.  De keuze voor wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen is 
in Peridos nog aan te passen tot het moment dat de informatie door het laboratorium is 
opgehaald (de datum van het ophalen is te controleren in Peridos). Is de keuze na het printen van 
het bloedafnameformulier nog gewijzigd, dan wordt de laatst bekende informatie 
uit Peridos overgenomen. De ingevulde keuze op het geprinte formulier vervalt hiermee. De 
informatie in Peridos is dus leidend ten opzichte van de informatie op het bloedafnameformulier.   
Wanneer een zwangere na het printen van het bloedafnameformulier haar keuze voor 
nevenbevindingen wijzigt, is er echter een discrepantie tussen de informatie op het formulier en de 
gegevens uit Peridos. De NIPT kan dan vertraging oplopen, doordat het NIPT-laboratorium deze 
gegevens eerst controleert bij de aanvrager.    
De NIPT-laboratoria raden daarom aan om het labformulier pas te printen wanneer een 
zwangere een keuze heeft gemaakt tussen wel of geen nevenbevindingen. Een alternatief kan zijn 
om bij de definitieve keuze het formulier per beveiligde e-mail naar de zwangere te sturen en haar 
deze zelf uit te laten printen.   
 
NIPT publicatie: invloed NIPT op deelname screening  
Recent verscheen in samenwerking tussen het NIPT-consortium en medewerkers van het RIVM een 
publicatie over het effect van de introductie van NIPT op de deelname aan screening op down-, 
edwards- en patau syndroom. Het doel van de studie was om te bekijken wat het effect was van de 
introductie van NIPT als vervolgtest en als eerste screeningstest op de deelname van prenatale 
screening op down-, edwards- en patau syndroom in Nederland. Er is retrospectief data verzameld 
van alle zwangere vrouwen die kozen voor prenatale screening door middel van de combinatietest 
of NIPT tussen januari 2007 en maart 2019. Hiervoor is gebruik gemaakt van nationale 
registratiesystemen. 
Na de introductie van NIPT als vervolgtest in april 2014 (TRIDENT-1) steeg de deelname aan de 
combinatietest van 29,5% in 2013 naar 34,2% in 2015. Na de introductie van NIPT als eerste test 
in april 2017 (TRIDENT-2) daalde de deelname aan de combinatietest van 35,8% in 2016 naar 
2,6% in 2018. De totale deelname (NIPT en combinatietest) stabiliseerde binnen twee jaar na 
introductie van de NIPT als eerste test tot 46%. Regionale verschillen in NIPT deelname waren ook 
zichtbaar: deze varieerden van 31,8% tot 67,9%.  
Referentie: Van der Meij, K.R. et al. (2021) Uptake of fetal aneuploidy screening after the 
introduction of the non‐invasive prenatal test: a national population‐based register study. Acta 
Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/aogs.14091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIPT 

https://doi.org/10.1111/aogs.14091
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Terugblik 15 maart: algemeen webinar eerste trimester SEO  
Op maandag 15 maart vond het algemene webinar over het eerste trimester SEO plaats. Het 
webinar is gevolgd door bijna 2500 counselors, echoscopisten en andere geïnteresseerden. De 
kijkers beoordeelden het webinar met een 8.  
Onder leiding van Sjaak Toet (bestuurder SPSRU) spraken diverse sprekers over de invoering van 
het eerste trimester SEO in onderzoekssetting. Achtereenvolgens kwamen aan bod: 
• Het eerste trimester SEO in Nederland, inclusief kwaliteitsstandaard door dr. Liesbeth van 

Leeuwen (gynaecoloog en perinatoloog bij Amsterdam UMC, bestuurder SPSAO). 
• De wetenschappelijke IMITAS-studie door dr. Monique Haak (gynaecoloog en specialist foetale 

geneeskunde bij LUMC, hoofdonderzoeker IMITAS-studie). 
• Het counselingsgesprek: wat verandert er? door dr. Janneke Gitsels (verloskundige en 

counselor). 
• Praktische informatie door dr. Jacqueline Laudy, MSc. (arts-epidemioloog, bestuurder RCPSNH). 
Vanuit de studio beantwoordden de sprekers samen met Laura Cloostermans, (projectleider 
13 wekenecho bij RIVM-CvB) de vragen die kijkers stelden. Er zijn bijna 1000 vragen gesteld, 
waarvan een deel beantwoord kon worden tijdens het webinar. Heeft u een vraag ingestuurd die 
tijdens het webinar niet aan bod kwam? Houd dan www.pns.nl in de gaten: daarop worden 
binnenkort veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO beantwoord.  
Echoscopisten ontvangen een Bewijs van Deelname na deelname aan dit webinar en het 
verdiepende webinar. Bent u geen echoscopist maar heeft u wel een Bewijs van Deelname nodig? 
Dan kunt u dat aanvragen bij de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 
 
Algemeen webinar eerste trimester SEO: on demand 
Het bovengenoemde webinar is een verplicht onderdeel van de nascholing van counselors en voor 
echoscopisten die het eerste trimester SEO willen gaan uitvoeren. Indien u deze niet heeft gevolgd 
op 15 maart of nog een keer wilt kijken, dan kunt u het algemeen webinar eerste trimester SEO 
terugkijken. Tevens zijn de presentaties beschikbaar op www.clbps.nl.   
 
15 juni webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling 
Tijdens het algemene webinar is in grote lijnen aandacht besteed aan het proces van aanvraag tot 
uitbetaling van het eerste trimester SEO. Heeft u hier vragen over of wilt u meer weten en zien? 
Neem dan deel aan het webinar ‘eerste trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling’ op 
15 juni van 14.45 tot 17.00 uur. Tijdens dit webinar worden allerlei praktische zaken rondom het 
eerste trimester SEO toegelicht aan de hand van schermbeelden in Peridos. Het webinar zal 
bestaan uit drie delen voor verschillende doelgroepen: counselors, echoscopisten en 
praktijkassistenten. U kiest zelf of u deelneemt en zo ja aan welk deel/welke delen. Meer 
informatie volgt in een volgende nieuwsbrief. 
 
Informatiemap eerste trimester SEO 
De informatiemap met factsheets en de vernieuwde informatiekaart is momenteel niet meer te 
bestellen via de webshop. Wilt u informatiemappen ontvangen? Mail dan naar cvb@rivm.nl. Graag 
wijzen wij u ook op de digitale versies van de factsheets. Heeft u mappen besteld, maar nog niet 
ontvangen? Deze worden waarschijnlijk binnenkort geleverd.  
 
Werving zwangeren voor vaardigheidstraining  
Vanaf 12 april kunnen zwangeren worden geworven als model voor de vaardigheidstrainingen. De 
echoscopist bepaalt tijdens de termijnecho wie er geschikt is. Diverse zorginstellingen in Nederland 
hebben zich aangemeld mee te werken aan de werving van deze zwangeren. Zij ontvangen 
binnenkort een uitgebreide (landelijk opgestelde) informatiebrief om aan de geselecteerde 
zwangeren mee te geven. Met deze informatie kan de zwangere zich bij interesse aanmelden. Wij 
vragen u tijdens de intake of counseling geen toezegging te doen aan de zwangere over deelname. 
 

EERSTE TRIMESTER SEO 

http://www.pns.nl/
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210315_1
https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210315_1
mailto:cvb@rivm.nl
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/documenten
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Nascholing counselors 
E-learning eerste trimester SEO  
Sinds 15 maart is de e-learning eerste trimester SEO beschikbaar. In deze e-learning wordt 
specifiek ingegaan op het counselen over het eerste trimester SEO. Het volgen van de e-learning 
en het maken van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor 
counselors. Nadat u de e-learning heeft doorlopen én vervolgens de toets succesvol heeft gemaakt, 
ontvangt u per e-mail een certificaat. Deelname kost ongeveer één uur. De e-learning is 
geaccrediteerd door de KNOV, NVOG, BEN, V&VN en ABC1 en levert 1 punt op. Heeft u een BIG-
registratie en heeft uw beroepsgroep de e-learning geaccrediteerd? Wij schrijven het 
accreditatiepunt voor u bij in het register van uw beroepsgroep en in Peridos. Counselors dienen de 
e-learning en toets te maken voor 31 mei 2021. Hierna controleren de Regionale Centra of u de 
verplichte bijscholingen (algemeen webinar en e-learning met toets) voor het eerste trimester hebt 
gedaan. Daarna bent u bevoegd om per 1 augustus 2021 te counselen over het eerste trimester 
SEO.  
 
Opleiding echoscopisten 
Verdiepend webinar eerste trimester SEO: aanmelden kan nog 
Het verdiepend webinar over het eerste trimester SEO (voor echoscopisten) vindt plaats op: 
• Maandag 22 maart van 15.00 tot 17.00 uur (optie 1) 
• Maandag 29 maart van 19.00 tot 21.00 uur (optie 2) 
Dit webinar is verplicht voor echoscopisten in opleiding tot ETSEO-echoscopist. Ook andere 
geïnteresseerden zijn welkom. Het is nog steeds mogelijk om u voor het webinar op 29 maart aan 
te melden. 

Handleiding opleiding ETSEO-echoscopist 
De opleidingen voor het eerste trimester SEO hebben een studiehandleiding gemaakt voor de 
echoscopisten. Deze bevat informatie over de gehele opleiding. Ook leest u hierin hoe u zich kunt 
voorbereiden op de theorietoets.   
 
Actief aanmelden theorietoets  
Een verplicht onderdeel van de scholing voor echoscopisten is het succesvol afronden van een 
theorietoets. De theorietoets wordt georganiseerd door de SEO-opleidingen. Echoscopisten die het 
algemene én verdiepende webinar hebben gevolgd, krijgen van hun Regionaal Centrum een Bewijs 
van Deelname en de aanmeldlink voor de digitale theorietoets. Het Bewijs van Deelname aan de 
webinars is nodig voor inschrijving voor de toets. Dus schrijf u na ontvangst van dit bewijs, zo 
spoedig mogelijk in voor de toets.   
 
Aanmelden vaardigheidstrainingen   
Vanaf 25 maart kunt u zich inschrijven voor de vaardigheidstraining. De uiteindelijke deelname 
hangt af van het met goed gevolg afronden van de theorietoets. Aanmelden kan via de website van 
Fontys. 
Er is in het voorjaar ook nog wat ruimte voor echoscopisten die niet verplicht zijn de 
vaardigheidstraining te volgen. Deze echoscopisten kunnen zich vanaf 23 april inschrijven. De 
training vindt dan waarschijnlijk plaats in juni. Voor deze groep wordt accreditatie aangevraagd. 
 
Uitbetaling eerste trimester SEO aan echocentra 
Zoals in eerdere nieuwsbrieven gemeld, zullen de Regionale Centra de betalingen van het eerste 
trimester SEO aan de echocentra gaan uitvoeren. Wij informeren alle echocentra hier spoedig over 
via een aparte informatiebrief. We vertellen dan meer over hoe het financieringsproces eruit ziet en 
wat er de komende tijd van de echocentra wordt verwacht.   
 
 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/bijscholing/e-learning
https://www.clbps.nl/scholing/
https://www.clbps.nl/scholing/
https://www.clbps.nl/nieuws/studiehandleiding-opleiding-eerste-trimester-seo-voor-echoscopisten/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Eerste-trimester-screening.htm
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Eerste-trimester-screening.htm
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Aanpassing dataset counseling 
De dataset counseling wordt per 1 april 2021 aangepast. Dit betekent dat er een aantal velden 
wordt verwijderd. Voor de zorgverleners die de gegevens in Peridos kunnen bekijken, betekent dit 
dat er bij de counseling dan ook minder gegevens zichtbaar zijn. Voor meer informatie zie: 
www.peridos.nl/dataset. 
 
 
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 

http://www.peridos.nl/dataset
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – april 2021, nummer 91 

 
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 – nieuwe beleidsmedewerker 

Counseling 
E-learning en kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO 
TrainTool 
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek 

NIPT 
Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname 

SEO 
Eerste en tweede trimester SEO 

Eerste Trimester SEO 
Webinars en presentaties terugkijken 
Belangrijk: inhoudelijke informatie naar aanleiding van de webinars 
Echoscopisten: vaardigheidstraining 
Kwaliteitseisen 
Meer informatie? 
 

file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2091%20(21.xxx).doc#_Toc69453810
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2091%20(21.xxx).doc#_Toc69453812
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2091%20(21.xxx).doc#_Toc69453816
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2091%20(21.xxx).doc#_Toc69453818
file://UMCfs020/ANTRGdata$/SPN/PR/nieuwsbrief/SPN%20nieuwsbrieven%202021/SPN%20nieuwsbrief%2091%20(21.xxx).doc#_Toc69453820
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SPN – nieuwe beleidsmedewerker 
Sinds 1 april is Puck Keurentjes begonnen als beleidsmedewerker bij de SPN. Wij wensen haar veel 
succes en werkplezier. 
 
 
 
  
 
E-learning en kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO 
Sinds 15 maart is de e-learning eerste trimester SEO beschikbaar. In deze e-learning wordt 
specifiek ingegaan op het counselen van het eerste trimester SEO. Het volgen van de e-learning en 
het maken van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor counselors. 
Nadat u de e-learning heeft doorlopen én de toets succesvol heeft gemaakt, ontvangt u per e-mail 
van het RIVM een certificaat. Deelname kost ongeveer één uur. De e-learning is geaccrediteerd 
door de KNOV, NVOG, BEN, V&VN en ABC1 en levert 1 punt op. Wij schrijven het accreditatiepunt 
voor u bij in het register van uw beroepsgroep en in Peridos. Counselors dienen de e-learning en 
toets te maken voor 31 mei 2021. Hierna doen de Regionale Centra een check in Peridos of u de 
verplichte bijscholingen (algemeen webinar en e-learning met een succesvol afgesloten toets) voor 
het eerste trimester SEO hebt gedaan. Wanneer u de verplichte bijscholing niet geheel volgt, kan 
het Regionaal Centrum uw kwaliteitsovereenkomst ontbinden. In dat geval kunt u per 1 augustus 
2021 geen counselinggesprekken meer uitvoeren en screeningsonderzoeken aanvragen. Indien u 
hier vragen over hebt, neem dan contact op met de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl of 
024 3619603. 
 
TrainTool 
In de vorige nieuwsbrief vanuit de Regionale Centra is een bericht verschenen over de 
counselingsnorm voor prenatale screening. Omdat dit bericht vragen opriep, volgt hier een 
toelichting. 
Volgens de landelijke kwaliteitseisen geldt voor de counseling de norm van 50 gesprekken per jaar. 
In de huidige bijscholingsronde (2019-2021) is voor counselors die in 2019 en 2020 tussen de 35 
en 49 counselingsgesprekken per jaar hebben gevoerd, het volgen van TrainTool verplicht gesteld 
als alternatief om aan de norm te voldoen. Het ging hierbij om een tijdelijke regeling. Vanaf 
1 september 2021 is TrainTool niet meer up-to-date vanwege de start van de eerste trimester SEO. 
Om die reden kan TrainTool dan niet meer gebruikt worden als verplichte nascholing bij 35-49 
gesprekken. Er zal worden onderzocht of het haalbaar en wenselijk is om een geactualiseerde vorm 
van TrainTool in de nieuwe scholingsronde aan te bieden. 
 
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek  
Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die 
willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. 
Onderstaand een herhaalde oproep van de PRIME studie: 
  
PRIME-studie 
Gezocht: counselors prenatale screening & zwangere vrouwen. Beslissingen over prenatale 
screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner, 
een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes 
maken over screenen tijdens de zwangerschap.  
Wij zijn voor dit onderzoek nog specifiek op zoek naar: 

• Counselors met meer dan 10 jaar werkervaring 
• Zwangere vrouwen en partners die niet meteen op één lijn zaten over de keuze om wel of 

niet te screenen. 
Een interview duurt ongeveer 45 minuten. Helpt u mee met de werving? 
Meer informatie over de PRIME-studie en wervingsmateriaal: www.prime-studie.nl, Samen met de 
partner, Primestudie - YouTube. Voor vragen of opmerkingen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, 
via esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400. 
 
 
 
 

ALGEMEEN 
 

COUNSELING 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/bijscholing/e-learning
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
http://www.prime-studie.nl/
https://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/samen-met-de-partner-de-ontwikkeling-en-validatie-van-een-nieuw-meetinstrument
https://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/samen-met-de-partner-de-ontwikkeling-en-validatie-van-een-nieuw-meetinstrument
https://www.youtube.com/watch?v=blYN8h_vUgM
mailto:esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl
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Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname 
Voor de bloedafname is een papieren NIPT-aanvraagformulier noodzakelijk, omdat hier de  
barcodes van de bloedbuizen opgeplakt worden voor verzending naar het NIPT-lab.    
Wanneer u het NIPT-aanvraagformulier per e-mail naar de zwangere stuurt (bijvoorbeeld omdat u 
het counseling gesprek via videobellen heeft gevoerd), willen wij u vragen de zwangere erop te 
wijzen dat het NIPT-aanvraagformulier uitgeprint moet worden voor de bloedafname. 
 
 
 
 
 
Eerste en tweede trimester SEO 
Met de introductie van het eerste trimester SEO, is de noodzaak ontstaan om onderscheid te 
maken tussen het eerste en tweede trimester SEO. Het gebruik van simpelweg ‘SEO’ volstaat nu 
niet meer om aan te duiden welk echoscopisch onderzoek bedoeld wordt. Voortaan zullen de 
Regionale Centra de afkortingen ETSEO en TTSEO gebruiken in communicatie naar zorgverleners, 
zoals in nieuwsbrieven en op de websites van de Regionale Centra en de CLBPS. In de 
communicatie naar zwangeren is het de bedoeling om te spreken over 13 wekenecho en 
20 wekenecho. 
 
 
 
 
 
Webinars en presentaties terugkijken 
Op 15, 22 en 29 maart vonden de webinars over het eerste trimester SEO plaats. Het algemene 
webinar van 15 maart was voor counselors en echoscopisten verplicht. De verdiepende webinars op 
22 of 29 maart waren alleen voor echoscopisten die het eerste trimester SEO willen gaan 
verrichten. Alle webinars zijn goed bekeken (resp. 2500, 500 en 350 kijkers) en goed beoordeeld. 
We kijken dan ook terug op drie geslaagde online bijeenkomsten. Bijgaand vindt u links om de 
webinars en presentaties terug te kijken. Ze zijn ook te vinden op www.clbps.nl. 
Webinar terugkijken: 
• Webinar algemeen op 15 maart (deelnameregistratie kan ook bij terugkijken). 
• Webinar verdieping op 22 maart (deelnameregistratie niet meer mogelijk) 
• Webinar verdieping op 29 maart (deelnameregistratie niet meer mogelijk) 
Dia-presentaties: 
• Webinar algemeen 15 maart  
• Webinar verdieping 22 en 29 maart  

Veelgestelde vragen 
U kon vragen stellen tijdens de webinars. Een deel van de gestelde vragen is direct beantwoord 
tijdens de webinars. Helaas konden niet alle vragen aan bod komen. Bekijk de meest gestelde 
vragen op www.pns.nl/veelgestelde vragen. Deze pagina wordt de komende tijd verder aangevuld. 
 

NIPT 

EERSTE TRIMESTER SEO 

SEO 

http://www.clbps.nl/
https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210315_1
https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210322_1
https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210329_1
https://www.clbps.nl/assets/files/presentaties-algemeen-webinar-eerste-trimester-seo-15-03-2021.pdf
https://www.clbps.nl/assets/files/presentaties-verdiepend-webinar-22-en-29-maart-2021-def.pdf
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo
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Belangrijk: inhoudelijke informatie naar aanleiding van de webinars  
Wij willen u wijzen op twee inhoudelijke punten voor echoscopisten over de uitvoering van het 
eerste trimester SEO: 
• Tijdens het webinar is aangegeven dat de buikwand en de navelstrenginsertie sagittaal 

beoordeeld dienen te worden. Ten behoeve van het logboek gaat het hier echter om een 
transversale beoordeling. De afbeeldingen met een sagittale doorsnede dienden ter illustratie. 
Echoscopie is dynamisch, waarbij de foetus vanuit alle verschillende vlakken kan worden 
bekeken. Het kind tijdens de echo in een sagittale doorsnede bekijken geeft veel informatie. 

• Niet helemaal duidelijk was het onderdeel ‘placentalokalisatie’. De echoscopist dient de 
placentalokalisatie alleen te registreren. De placenta ligt vaak laag in het eerste trimester SEO 
en dat is geen reden voor onrust of verwijzing. Er wordt opnieuw naar gekeken bij het tweede 
trimester SEO en daar wordt bepaald of de placenta een afwijkende ligging heeft. U dient wél te 
verwijzen bij een molazwangerschap, tumor in de placenta of andere bijzonderheden. U dient 
dit dan te registreren en de zwangere te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale 
Diagnostiek.  

 
Echoscopisten: vaardigheidstraining 
Voor een deel van de echoscopisten is een vaardigheidstraining verplicht. Vanaf heden kunt u zich 
inschrijven voor deze vaardigheidstraining. Voorwaarde voor de uiteindelijke deelname aan de 
training is het met goed gevolg afronden van de theorietoets. Doordat u zich nu al kunt inschrijven, 
kunt u de datum alvast in uw agenda reserveren. Aanmelden kan via de website van Fontys. Daar 
kunt u de keuze maken voor de datum en de locatie. De trainingen vinden plaats in mei en juni.  
Er is in het voorjaar ook nog wat ruimte voor echoscopisten die niet verplicht zijn de 
vaardigheidstraining te volgen. Deze echoscopisten kunnen zich vanaf 23 april inschrijven. De 
training vindt dan waarschijnlijk plaats in juni. Voor deze groep wordt accreditatie aangevraagd. In 
september is er ook nog voldoende mogelijkheid voor deze echoscopisten om de training te volgen. 
 
Kwaliteitseisen 
Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO heeft het RIVM kwaliteitseisen 
opgesteld, in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit. Het gaat om eisen aan het eerste 
trimester SEO, aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert, aan de opleiding en de 
kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. Deze kunt u vinden op 
www.pns.nl/kwaliteitseisen. 
 
Meer informatie? 
Alle informatie voor counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEO is terug te vinden 
op www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals. De informatie wordt doorlopend 
aangepast en aangevuld. U vindt er naast de meest gestelde vragen ook de meest actuele 
gegevens over het eerste trimester SEO (zoals de opbouw van het tarief) en de belangrijkste 
details over de (bij)scholing.  Ook de nieuwe kwaliteitseisen en factsheets staan online. 
 
 
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://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Eerste-trimester-screening.htm
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteit-en-beleid/kwaliteitseisen
http://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale 
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Kwaliteitseisen 
Kwaliteitseisen ETSEO 
Voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO heeft het RIVM kwaliteitseisen opgesteld, in 
samenwerking met verschillende werk- en projectgroepen en de Programmacommissie Prenatale 
Screening van het RIVM-CvB. Het gaat onder andere om eisen aan het ETSEO, aan de echoscopist 
die het ETSEO uitvoert, aan de opleiding en de kwaliteitsbeoordeling van het ETSEO. Deze 
kwaliteitseisen kunt u hier vinden.  
 
Kwaliteitsbeoordeling ETSEO – wijzigingen 
In de onlangs gepubliceerde ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het eerste trimester SEO’ zijn enkele 
wijzigingen doorgevoerd: 
• Bij het femur stond vermeld: ‘alleen de benige diafyse moet gemeten worden’. Dat is niet 

correct. Dat geldt alleen bij het tweede trimester SEO en is daarom verwijderd.  
• Daarnaast is toegevoegd dat niet alle voorbeeld beelden in de bijlage exact voldoen aan de 

genoemde vergroting. Het is echter bij al deze beelden wel mogelijk om een goede beoordeling 
te doen. Naar verwachting zal vanaf het moment van invoering van het ETSEO in 
onderzoeksetting in Nederland steeds meer en beter beeldmateriaal van het ETSEO beschikbaar 
komen, waardoor de huidige beelden in de ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het eerste trimester SEO’ 
vervangen kunnen worden.   

 
Format scoringsformulier ETSEO 
Bij de ‘Kwaliteitsbeoordeling ETSEO’ is ook het format scoringsformulier eerste trimester SEO 
gepubliceerd. Dit formulier wordt gebruikt bij de beeldbeoordeling van het ETSEO.  
 
Kwaliteitseisen ETSEO - geen blaasvulling  
Tijdens het ETSEO dient te worden gekeken naar de blaasvulling. In principe hoort de blaas zich 
gedurende het SEO te vullen. Afwezigheid van blaasvulling gedurende het gehele onderzoek is 
reden om te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Hier bleek wat 
onduidelijkheid over te bestaan, daarom is dit nu ter verduidelijking opgenomen in hoofdstuk 7 van 
de ‘Kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO’.  
Let op: geen maagvulling tijdens het ETSEO is geen reden om te verwijzen. 
 
Kwaliteitseisen vaginale echo 
Bij het ETSEO wordt gestart met een abdominale echo. Bij het ETSEO zal het vaker dan bij het 
tweede trimester SEO voorkomen dat een abdominale echo niet voldoende beeld geeft en dat 
vervolgens een vaginale echo wordt aangeboden. In de ‘kwaliteitseisen vaginale echo’ vindt u de 
voorwaarden voor het mogen uitvoeren van een vaginale echo.  
Let op: bent u echoscopist en geen verloskundige of arts, dan bent u niet zelfstandig bevoegd om 
deze voorbehouden handeling uit te voeren. Conform de ‘kwaliteitseisen vaginale echo’ dient u in 
dat geval een protocol beschikbaar te hebben voor het in opdracht uitvoeren van een vaginale 
echo.  
 

ETSEO 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteit-en-beleid/kwaliteitseisen
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/format-scoringsformulier-kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-vaginale-echo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-vaginale-echo
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(Bij)scholing counselors en echoscopisten 
Informatiemap weer beschikbaar in webshop 
De informatiemap over het ETSEO voor counselors en echoscopisten was tijdelijk niet te bestellen 
in de webshop van het RIVM-CvB. Inmiddels is de voorraad aangevuld en is de map weer te 
bestellen. De factsheets over het ETSEO zijn ook digitaal beschikbaar.  
 
Aanmelden webinar 15 juni 
Op dinsdag 15 juni van 14.45 tot 17.00 uur vindt een webinar dat gericht is op de praktische zaken 
rondom het ETSEO. Dit webinar kan vrijwillig gevolgd worden. Accreditatie is aangevraagd. Het is 
een interactief webinar, waarbij deelnemers vragen kunnen stellen aan de sprekers. Tijdens dit 
webinar bestaat uit de volgende onderdelen: 
• 14.45 – 15.30 uur, deel 1 – Aanvraag:  

Aan bod komt het gehele proces van het aanvragen van het ETSEO, wat daarbij verkeerd kan 
gaan en hoe je dat oplost. Daarnaast bespreken we het aanvragen van het ETSEO voor 
zwangeren zonder BSN. Dit onderdeel is met name bedoeld voor counselors. 

• 15.35 – 16.10 uur, deel 2 – Registratie en uitslag:  
Aan bod komt het gehele proces van de aanvraag opzoeken, bevindingen vastleggen en het 
aanleveren van de bevindingen aan Peridos. Dit onderdeel is met name bedoeld voor ETSEO-
echoscopisten en praktijkondersteuners. 

• 16.15 – 17.00 uur, deel 3 – Uitbetaling:  
Dit onderdeel gaat over het gehele proces rondom de uitbetaling van het ETSEO, vanaf het 
moment dat de aanlevering van de gegevens aan Peridos volledig is. Dit onderdeel is met name 
bedoeld voor ETSEO-echoscopisten, praktijkhouders en medewerkers van echocentra die 
betrokken zijn bij de financiële afwikkeling van de verrichtingen.  
 

U kiest zelf of u één, twee of drie delen volgt. U kunt inloggen op het moment dat het onderdeel 
dat u wilt volgen aan bod komt.  
Wilt u dit webinar (gedeeltelijk of geheel) bijwonen? Meld u dan hier alvast aan. 
 
Counselors: E-learning voltooien vóór 31 mei  
De e-learning eerste trimester SEO is sinds 15 maart beschikbaar. In deze e-learning wordt 
specifiek ingegaan op het counselen van het ETSEO. Het volgen van de e-learning en het maken 
van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor counselors. Inmiddels 
heeft ruim de helft van de counselors de verplichte e-learning voltooid en de toets gehaald. 
Counselors moeten de e-learning en toets uiterlijk 31 mei 2021 hebben afgerond.  
 
Controle op volgen verplichte bijscholing  
In juni controleren de Regionale Centra in Peridos of counselors de verplichte bijscholingen hebben 
gevolgd (algemeen webinar en e-learning met een succesvol afgeronde toets). Heeft een counselor 
de verplichte bijscholing niet geheel gevolgd, dan kan het Regionaal Centrum de 
kwaliteitsovereenkomst ontbinden per 1 augustus 2021. In dat geval kunt u als counselor vanaf die 
datum geen counselinggesprekken meer uitvoeren en screeningen aanvragen. Indien u hier vragen 
over hebt, neem dan contact op met de SPN. 
 
Veelgestelde vragen over het ETSEO 
Tijdens de webinars over het ETSEO zijn heel veel vragen gesteld. Omdat het onmogelijk was alles 
direct te beantwoorden, heeft het RIVM-CvB in de afgelopen weken een uitgebreide selectie van de 
meest gestelde vragen beantwoord en geplaatst op de pagina ‘Veelgestelde vragen over het eerste 
trimester SEO’. Inmiddels staan daar al ruim 70 vragen en antwoorden, onderverdeeld in 
rubrieken. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. 
 
Webinars zeer goed beoordeeld  
Na afloop van de in maart gehouden webinars konden de deelnemers een evaluatie invullen. De 
belangrijkste resultaten delen we graag: 
• Het webinar op 15 maart (algemeen) is beoordeeld met gemiddeld een 8,0. 
• De webinars op 22 en 29 maart (verdieping voor echoscopisten) zijn beoordeeld met gemiddeld 

een 8,5.  
 

https://online.xerox.nl/uStore/2012/Category/4114/PNS-Producten-voor-professionals-
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteit-en-beleid/documenten
https://channel.royalcast.com/landingpage/eerstetrimesterseo/20210615_1/
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/bijscholing/e-learning
https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210315_1
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/bijscholing/e-learning
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo
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Velen waren enthousiast over deze digitale vorm van scholing, georganiseerd door de Regionale 
Centra en het RIVM-CvB. Ook de communicatie over de webinars, de technische organisatie, de 
sprekers en de voorzitters kregen hoge beoordelingen. Bedankt voor deze mooie feedback!  
  

U kunt de webinars van 15 maart, 22 maart en 29 maart nog steeds terugkijken, tot een half jaar 
na de datum van het webinar.  
 
Echoscopisten: vaardigheidstrainingen 
Vanaf 10 mei starten de vaardigheidstrainingen ETSEO voor echoscopisten bij Fontys, Inholland en 
het UMCU. De echoscopisten die deze verplicht dienen te volgen voor het behalen van het 
certificaat, hebben zich allemaal ingeschreven. In Haarlem is nog plek voor echoscopisten die de 
vaardigheidstraining vrijwillig willen volgen! Voor deze groep is 4 punten accreditatie toegekend. U 
kunt zich hier aanmelden. Mogelijk komen later ook nog plekken beschikbaar in Utrecht en 
Eindhoven. In september is er ook nog voldoende mogelijkheid voor de vrijwillige groep om de 
training te volgen.  
 
(Bij)scholing ETSEO – WBO vergunningsplichtig 
Vanwege de Wet op het Bevolkingsonderzoek is tot 1 september 2021 een vergunning nodig voor 
het verzorgen van vaardigheidstraining waarbij zwangere modellen zijn betrokken. Voor deze 
vaardigheidstrainingen, inclusief de benodigde voorbereidende echo, heeft VWS een vergunning 
verleend aan de Regionale Centra. Deze scholing wordt landelijk uniform verzorgd door intensieve 
samenwerking tussen opleidingsinstituten, de Regionale Centra en het RIVM-CvB. Vanaf 10 mei 
worden deze de vaardigheidstrainingen gegeven bij Fontys, Inholland en het UMCU. 
 
Aanvraag contract en kwaliteitsovereenkomst 
Aanvraag contract zorginstellingen 
Het counselen over en uitvoeren van het ETSEO kan pas als uw zorginstelling in het bezit is van 
een contract. Dit contract is vanaf eind mei aan te vragen bij de SPN. Hierna kunnen wij de 
echoscopisten met een kwaliteitsovereenkomst voor het ETSEO koppelen aan uw zorginstelling. 
 
Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist 
Wilt u het ETSEO uitvoeren? En voldoet u aan de (bij)scholingseisen? Dan kunt u vanaf eind mei 
een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij uw Regionaal Centrum. Pas als u een 
kwaliteitsovereenkomst heeft voor het ETSEO, mag u deze vanaf 1 september 2021 uitvoeren.   
 
Kwaliteitsovereenkomst counselor 
Voor de huidige counselors geldt dat zij een nieuwe kwaliteitsovereenkomst krijgen, indien zij 
voldoen aan de kwaliteitseisen counseling en de verplichte bijscholing over het ETSEO hebben 
gevolgd. Deze nieuwe overeenkomst zal worden klaargezet in Peridos en dient enkel geaccordeerd 
te worden. Het is dus niet nodig om een nieuwe overeenkomst aan te vragen. Voor nieuwe 
counselors geldt dat zij bij de aanvraag voor een kwaliteitsovereenkomst ook een deelnamebewijs 
aan de verplichte ETSEO bijscholing moeten aanleveren.  

https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210315_1
https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210322_1
https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210329_1
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-obstetrie-seo-1e-trim/
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Uitbetaling ETSEO 
Om het financiële proces straks goed te kunnen ondersteunen, wordt op dit moment hard gewerkt 
aan het inbouwen van alle functionaliteiten in Peridos. Begin april hebben we de informatiebrief 
‘Voorbereidingen uitbetaling ETSEO’ verstuurd aan alle contactpersonen van de echocentra. Daarin 
is uitleg gegeven over de financiering van het ETSEO en wat de echocentra daar de komende 
maanden voor moeten regelen. Naar aanleiding van die brief kregen de Regionale Centra van 
diverse echocentra berichten met bankgegevens. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling 
dat u deze gegevens per e-mail naar de SPN stuurt. U kunt deze informatie binnenkort zelf in 
Peridos registreren. U ontvangt daarover nog bericht. De e-mails met bankgegevens die de 
Regionale Centra van de echocentra hebben ontvangen, zijn verwijderd. 
 
Verwijzen na een afwijkend ETSEO (GUO type 2) 
Inmiddels is bekend naar welke Centra voor Prenatale Diagnostiek zwangeren met een afwijkend 
ETSEO kunnen worden verwezen. Dat zijn in Nederland de volgende centra:  
• Amsterdam MC, locatie VUmc en locatie AMC 
• Erasmus MC 
• Isala Zwolle 
• LUMC  
• MUMC 
• UMCG 
• UMCU 
• Radboudumc 
Voor de SPN-regio geldt dus dat zwangeren met een afwijkend ETSEO verwezen kunnen worden 
naar het Radboudumc. 
Indien er een verdenking op een afwijking is bij het ETSEO, dient de zwangere naar één van de 
bovenstaande centra te worden verwezen. Deze afspraken gelden vanaf de verwachte start van 
1 september 2021 voor één jaar. Er is besloten om het aantal centra waarnaar verwezen kan 
worden in dat eerste jaar te beperken. Dit is een gezamenlijk besluit van de Centra voor Prenatale 
Diagnostiek en de onderzoeksgroep (IMITAS). Het belangrijkste argument dat ten grondslag ligt 
aan dit besluit, is een uniforme en complete dataverzameling in het eerste jaar na invoering van 
het ETSEO. De NVOG en de Programmacommissie Prenatale Screening hebben ingestemd met dit 
besluit. 
 
In het geval van een GUO type 1 indicatie 
Met de vraag of er een indicatie is voor GUO type I in het eerste trimester kunt u terecht bij de 
satellietcentra of bij uw centrum voor prenatale diagnostiek. Als er inderdaad een indicatie voor 
een GUO type I in het eerste trimester is, kan de zwangere zoals gebruikelijk verwezen worden 
naar een van de satellietcentra of naar uw centrum voor prenatale diagnostiek. 
 
 
De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 
geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  
 

mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor 
prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale 
en landelijke organisatie van prenatale screening.  
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Invoeringsdatum ETSEO definitief 
De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO (ETSEO) in onderzoeksetting is definitief 
vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om 
de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal 
worden. Dit betekent dat echoscopisten die daarvoor zijn opgeleid het ETSEO vanaf die datum 
mogen uitvoeren. Counselors die voldoende zijn bijgeschoold mogen het ETSEO vanaf 1 augustus 
a.s. opnemen in het counselingsgesprek. Vanaf 1 september a.s. kunnen zwangeren een ETSEO 
laten uitvoeren als ze tussen 12+3 en 14+3 weken zwanger zijn. 
Het ETSEO wordt ingevoerd op basis van een advies van de Gezondheidsraad uit 2016. Reden voor 
dit advies is dat een deel van de ernstige lichamelijke afwijkingen die nu bij het tweede trimester 
SEO worden opgespoord, mogelijk al eerder ontdekt kan worden. Een wetenschappelijke studie 
(IMITAS) moet uitwijzen wat het ETSEO oplevert en hoe zwangeren de echo ervaren. 
Meer weten? Zie www.pns.nl/professionals. 
 
Webinar 15 juni 
Op dinsdag 15 juni a.s. van 14.45 tot 17.00 uur vindt het webinar ‘eerste trimester SEO: aanvraag, 
registratie + uitslag en uitbetaling’ plaats. Dit webinar is gericht op de praktische zaken rondom 
het ETSEO en kan vrijwillig gevolgd worden. Het is een interactief webinar, waarbij deelnemers 
vragen kunnen stellen aan de sprekers. Tijdens dit webinar komen de volgende onderdelen aan 
bod: 
• 14.45 – 15.30 uur, deel 1 – Aanvraag:  

Aan bod komt het gehele proces van het aanvragen van het ETSEO, wat daarbij verkeerd kan 
gaan en hoe je dat oplost. Daarnaast bespreken we het aanvragen van het ETSEO voor 
zwangeren zonder BSN. Dit onderdeel is met name bedoeld voor counselors. 

• 15.35 – 16.10 uur, deel 2 – Registratie en uitslag: 
Aan bod komt het gehele proces van de aanvraag opzoeken, bevindingen vastleggen en het 
aanleveren van de bevindingen aan Peridos. Dit onderdeel is met name bedoeld voor ETSEO-
echoscopisten en praktijkondersteuners. 

• 16.15 – 17.00 uur, deel 3 – Uitbetaling: 
Dit onderdeel gaat over het gehele proces rondom de uitbetaling van het ETSEO, vanaf het 
moment dat de aanlevering van de gegevens aan Peridos volledig is. Dit onderdeel is met name 
bedoeld voor ETSEO-echoscopisten, praktijkhouders en medewerkers van echocentra die 
betrokken zijn bij de financiële afwikkeling van de verrichtingen.  

U kiest zelf of u één, twee of drie delen volgt. U kunt inloggen op de tijd dat het onderdeel dat u 
wilt volgen aan bod komt. Wilt u dit webinar (gedeeltelijk of geheel) bijwonen? Meld u hier aan. 
Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen of als u een deel opnieuw 
wilt bekijken: na afloop is dit webinar on demand beschikbaar. 
 
Vragen ETSEO via de helpdesk Peridos 
Om uw vragen rondom de implementatie van het ETSEO zo goed en snel mogelijk af te handelen, 
vragen wij u om deze vragen te stellen bij de helpdesk Peridos. Dit kan via e-mail aan 
helpdesk@peridos.nl of bij vermelding van persoonsgegevens via het webformulier helpdesk via 
www.peridos.nl/contact.  
Indien de helpdeskmedewerker de vraag niet zelf kan beantwoorden, zal deze de vraag doorsturen 
naar een contactpersoon die hiervoor de expertise heeft. U krijgt altijd binnen twee uur een eerste 
reactie op uw melding (binnen kantooruren). Afhandeling door de helpdesk vindt, daar waar 
mogelijk, op dezelfde dag plaats. Indien de vraag doorgestuurd moet worden naar een 
contactpersoon kan de afhandeling enkele dagen duren.  
U vindt een groot aantal vragen en antwoorden op de PNS-site. Deze zullen op basis van vragen 
die veel voorkomen, regelmatig worden aangevuld. Kijk dus altijd eerst op de webpagina met 
veelgestelde vragen.  
U kunt uw vragen ook rechtstreeks aan de SPN voorleggen. Indien wij de vraag niet kunnen 
beantwoorden, zullen wij deze doorzetten naar de helpdesk Peridos. 
 

ALGEMEEN 

https://www.pns.nl/professionals
https://channel.royalcast.com/landingpage/eerstetrimesterseo/20210615_1/
mailto:helpdesk@peridos.nl
http://www.peridos.nl/contact
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo
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Nieuwe folders bestellen, vanaf 1 augustus in gebruik 
De huidige folder over de 20 wekenecho wordt vervangen door een nieuwe, uitgebreidere versie 
waarin ook nieuwe informatie over de 13 wekenecho is opgenomen. Deze folder heeft als titel 
‘De 13 wekenecho en de 20 wekenecho’. Daarnaast is er een geactualiseerde versie van de folder 
‘De NIPT en de combinatietest’. De folder ‘Zwanger!’ is volledig herschreven en geactualiseerd. De 
onderwerpen zijn eenvoudiger en toegankelijker opgeschreven. De opmaak van alle folders is 
aangepast en opgefrist. De nieuwe versies vervangen per 1 augustus de huidige exemplaren. Wij 
vragen u om vanaf 1 augustus 2021 de oude folders niet meer te gebruiken.  
De nieuwe folders zijn binnenkort te bestellen in de webshop: 
• Vanaf 1 juli: de folder ‘De 13 wekenecho en de 20 wekenecho’ en de folder ‘De NIPT en de 

combinatietest’. 
• Vanaf eind juli/ begin augustus: de folder ‘Zwanger!’. 
Tip: houd uw folderbestellingen altijd klein. Liever regelmatig een kleine bestelling, dan bij een 
herdruk een grote voorraad weggooien.  
 
Begin juli publieksinformatie op www.pns.nl 
Volgende maand start de publiekscommunicatie over de 13 wekenecho. Vanaf dat moment staat 
informatie voor zwangeren en hun partners over de 13 wekenecho op de PNS-site. Ook de 
webpagina’s voor professionals worden geactualiseerd. 
 
Draaiboek Prenatale Screening beschikbaar vanaf begin juli 
Vanaf begin juli is het geactualiseerde draaiboek ‘Screening op down-, edwards- en patausyndroom 
en structureel echoscopisch onderzoek’ beschikbaar via de PNS-site. Het draaiboek is in zijn geheel 
geactualiseerd en het ETSEO is hierin opgenomen. Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de 
screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek effectief 
en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek richt zich op alle professionals 
die betrokken zijn bij de prenatale zorg in het algemeen, en de prenatale screening op down-, 
edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder. 
 
 
 
 
 
Herinnering: heeft u de verplichte bijscholing voor het ETSEO gevolgd?  
Alle counselors dienen zich bij te scholen voor het ETSEO. De volgende bijscholingen zijn verplicht: 
• Algemeen webinar ETSEO,  
• E-learning ETSEO. 
Wilt u in Peridos controleren of deze bijscholingen goed zijn geregistreerd? Indien 
scholingsonderdelen ontbreken, kunt u dat ons melden via: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 
  
De volledige bijscholingsronde 2019/2020/2021 bestaat, naast deze verplichte scholing voor het 
ETSEO, uit deelname aan twee van de drie optionele scholingen:  
• E-learning prenatale screening, 
• TrainTool (tot 1 september 2021), 
• Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst of een landelijk 

webinar. 
Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counselingsgesprekken per jaar hebben 
gevoerd in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is een verplicht onderdeel van de 
bijscholing.  
 
Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021? 
Counselors die in 2019 of 2020 zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus 
counseling prenatale screening hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: 
TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Counselors die in 2021 zijn 
afgestudeerd hebben hier vrijstelling voor. Alle counselors dienen de verplichte bijscholing in het 
kader van het ETSEO te volgen. 
 

COUNSELING 

https://online.xerox.nl/uStore/2012/Home
https://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/professionals
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors 
Er is een update gemaakt van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe 
kwaliteitsovereenkomst is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die vanaf dat 
moment voldoen aan de verplichte bijscholing en dus de counseling over het ETSEO mogen 
uitvoeren. U zult bij de eerste keer inloggen op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een 
kwaliteitsovereenkomst beschikbaar is. Het is belangrijk dat u deze accordeert.   
 
Extra tijd en hoger tarief voor counselingsgesprek bij invoering ETSEO 
De minimaal beschikbare tijd voor het counselingsgesprek wordt bij de invoering van het ETSEO (in 
onderzoeksetting) uitgebreid. Die extra tijd is nodig om het ETSEO goed te kunnen integreren in 
het counselingsgesprek. De wijzigingen vinden plaats vanaf 1 augustus 2021. Vanaf dat moment 
mag er gecounseld worden over het ETSEO.   
Het tarief van een counselingsgesprek wordt voortaan gebaseerd op 43 minuten, in plaats van de 
huidige 30 minuten aan minimaal beschikbare counselingstijd. In lijn daarmee vindt per 1 augustus 
2021 een tariefsverhoging plaats. Deze tariefsverhoging wordt naar verwachting binnenkort 
vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Houd www.nza.nl in de gaten voor meer 
informatie.   
De extra tijd voor het counselen van het ETSEO is, in opdracht van het RIVM-CvB, berekend door 
KPMG in samenwerking met de BEN, KNOV, NVOG en de Regionale Centra. De extra 13 minuten 
bestaan uit verschillende onderdelen, zoals uitleg over het echo-onderzoek, administratie en 
aandacht voor de IMITAS-studie. 
 
Flexibel in te plannen 
Bij het inplannen van de counseling kan de counselor onderscheid maken tussen het counselen zelf 
en het verrichten van de administratieve handelingen. Op basis daarvan zijn de volgende tijden 
afgesproken: 
• Tijdsslot counseling: hiervoor moet minimaal 35 minuten beschikbaar en ingepland zijn.  
• Tijd voor (eventueel separaat) afwikkelen van administratieve handelingen: 5 tot 10 minuten.  
Bij het inplannen van de counseling in de agenda kan de counselor er voor kiezen om in één keer 
alle benodigde tijd te reserveren (maximaal 45 minuten). Het is ook mogelijk om een tijdsblok van 
35 - 40 minuten in te plannen en de administratieve handelingen later te doen.   
De counseling dient te worden georganiseerd in lijn met de kwaliteitseisen counseling. 
 
 
 
 
 
Opleiding ETSEO-echoscopist 
De gehele opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Theoriegedeelte:   

• Webinar algemeen,  
• Webinar verdiepend, 
• Een digitale theorietoets, georganiseerd door de SEO-opleidingen. 

2.  Een vaardigheidstraining, georganiseerd door de SEO-opleidingen. Deze vaardigheidstraining is 
niet voor iedereen verplicht, zie de toelatingsvoorwaarden. 

 

ECHOSCOPIE 

http://www.nza.nl/
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/scholing/bijscholing-eerste-trimester-seo
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Vaardigheidstrainingen ETSEO gestart 
De opleidingen Inholland, Fontys en het UMCU hebben inmiddels een aantal vaardigheidstrainingen 
ETSEO verzorgd. De opzet van trainingen is goed gewaardeerd. Het is de eerste kennismaking met 
het ETSEO in de praktijk en dat bracht een hoop enthousiaste reacties met zich mee.  
 
Uiteraard waren er tijdens de trainingen ook veel vragen. Hieronder volgt toelichting op enkele 
vragen en opmerkingen die tijdens en na de training zijn geuit:   
• Vaginale echo geen onderdeel van training 

Tijdens de training wordt de vaginale echo niet geoefend. Sommige echoscopisten misten dit. 
De vaginale echo is onderdeel van de opleiding basisechoscopie. Daarom is verondersteld dat u 
als echoscopist deze vaardigheid beheerst. Wel is er binnenkort een kort webinar over de 
vaginale echo, meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Als u na dit webinar nog 
behoefte heeft aan meer training, meld dit dan via spn-regionijmegen@radboudumc.nl. Op deze 
manier kunnen we inventariseren wat de behoefte is.  

• Kosten 
De relatief hoge kosten voor de vaardigheidstrainingen zijn voor een belangrijk deel bepaald 
door de eisen die vanwege de WBO-vergunning zijn gesteld en het belang dat iedereen op 
dezelfde manier en in korte tijd wordt opgeleid. Dat betekent onder meer:  
• Goede uniforme voorlichting aan het begin van de training. De zwangere moet een 

geïnformeerde keuze maken om deel te nemen.   
• Een volledige echo voorafgaand aan de training voor elke zwangere die fungeert als model. 

Dit om te voorkomen dat onverwacht tijdens de training een vermoeden op een afwijking 
wordt gezien. 

• Bij de trainingen zijn verschillende zwangeren betrokken, omdat rekening gehouden dient te 
worden met de belasting van de zwangere: er is een beperkte toegestane echotijd per 
zwangere (ALARA). 

• Eisen aan het niveau van de docenten. Alleen ervaren GUO-echoscopisten mogen deze 
trainingen verzorgen. Om iedereen goed te begeleiden zijn er minimaal 4 docenten per 
training nodig.  

• Huur van extra echoapparatuur om alle echoscopisten in korte tijd op te leiden. 
• In het tarief voor het ETSEO (€ 110,70 / 35 minuten) is een component voor 

(bij)scholingskosten opgenomen (€3,33 per echo). Echocentra krijgen hiermee indirect de 
opleidingskosten van hun uitvoerende echoscopisten vergoed. 

• NT-meting 
Een aantal echoscopisten gaf aan dat er voor het oefenen van de NT-meting beperkte tijd was 
tijdens de vaardigheidstraining. De ervaring die de deelnemers voorafgaand aan de 
vaardigheidstraining al hebben met het meten van de NT varieert en dat bepaalt het gemak 
waarmee de echoscopist deze meting uitvoert. Tijdens de trainingen wordt zoveel mogelijk 
aangesloten op de behoefte van de deelnemer. Dus als u specifieke vragen heeft, al dan niet 
over de NT, geef dat dan vooral aan tijdens de training.  

• Kwaliteitsstandaard ETSEO 
In de training werd aangegeven dat de kwaliteitsstandaard (oftewel het protocol) moeilijk 
vindbaar is. De kwaliteitsstandaard staat opgenomen als hoofdstuk in de kwaliteitseisen aan het 
ETSEO. Om de vindbaarheid te vergemakkelijken staat dat nu expliciet aangegeven op pns.nl. 
Zie ook de bijlage van de kwaliteitsbeoordeling voor de beoordelingscriteria en voorbeeldfoto’s. 

We willen graag benadrukken dat er na de training gelegenheid is om na te praten en te evalueren. 
Als u achteraf nog een reactie of feedback wilt geven, neem dan contact op met de opleiding waar 
u de training heeft gevolgd. De reacties zijn waardevol om de trainingen te optimaliseren. 
 
Vrijwillig volgen van vaardigheidstrainingen 
Vanaf nu kunt u zich inschrijven als u vrijwillig de vaardigheidstraining wenst te volgen. Aanmelden 
kan via de websites van Hogeschool Inholland, Academy UMCU, Amsterdam UMC en Fontys. 

mailto:spnregionijmegen@radboudumc.nl
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteit-en-beleid/kwaliteitseisen
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-obstetrie-seo-1e-trim/praktische-informatie/
https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/bij-scholing-eerste-trimester-seo
https://www.prenatalescholing.nl/eerste-trimester-seo/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Obstetrie-Eerste-trimester-Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-SEO/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm
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Kwaliteitsovereenkomst echoscopist 
Wilt u het ETSEO uitvoeren? En voldoet u aan de scholingseisen? Dan kunt u binnenkort een 
kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij de SPN. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het 
ETSEO, mag u dit onderzoek vanaf 1 september 2021 uitvoeren. Ter informatie kunt u het contract 
hier inzien. De SPN zal u hier binnenkort verder over informeren. 
 
Financiering ETSEO 
Zoals u eerder gecommuniceerd in de nieuwsbrief, zal de uitbetaling van het ETSEO straks 
geregeld worden via de SPN. Om de uitbetaling te kunnen doen is bepaalde informatie nodig van 
het echocentrum. Voor het aanleveren hiervan ontvangt ieder echocentrum instructies in twee 
opeenvolgende stappen: 
1. Na het aanvragen van het contract ETSEO zal de SPN het echocentrum verzoeken om de 

benodigde, nieuwe (financiële) rollen aan te vragen voor het kunnen inzien en wijzigen van 
bepaalde gegevens voor het ETSEO in Peridos. 

2. Nadat deze rollen door u zijn aangevraagd én door de SPN zijn toegekend, ontvangt u 
instructies voor het invullen van de betaalgegevens van uw echocentrum in Peridos.  

Inmiddels hebben wij alle echocentra binnen onze regio gevraagd een aanvraag in te dienen voor 
een samenwerkingsovereenkomst ETSEO. Indien uw praktijk dit nog niet heeft gedaan, vragen wij 
u dit zo spoedig mogelijk te doen. Dan kunt u de gegevens voor de uitbetaling tijdig in Peridos 
invullen. 
 
Termijn uitvoering en uitbetaling ETSEO  
De termijn voor het uitvoeren van het ETSEO (in onderzoeksetting) is 12+3 tot en met 14+3 
weken zwangerschap. Bij hoge uitzondering kan de echo twee dagen eerder of later worden 
uitgevoerd (van 12+1 tot en met 14+5 weken). Dat is in lijn met de kwaliteitseisen voor het eerste 
trimester SEO. Een verrichting die buiten deze termijn valt levert een foutmelding op in Peridos. 
Dat wil zeggen dat het bericht niet in Peridos verwerkt wordt en dat de echo niet wordt uitbetaald. 
In dat geval kunt u de zwangere aangeven dat zij een tweede trimester SEO kan laten uitvoeren.  
 
Mogelijke capaciteitsproblemen 
Vermoedt u als echocentrum of ziekenhuis dat er vanaf 1 september een capaciteitsprobleem kan 
zijn in de uitvoering van ETSEO’s (of tweede trimester SEO) door uw eigen echoscopisten? Probeer 
dan afspraken te maken met andere echocentra in de buurt. Het kan zijn dat een praktijk in de 
buurt capaciteit over heeft. Wanneer u capaciteitsproblemen verwacht dan is de SPN hier ook 
graag van op de hoogte. Wilt u dit melden via spn-regionijmegen@radboudumc.nl. Wij kunnen dan 
met u meedenken over een oplossing. 
 
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/documenten/kwaliteitsovereenkomst-echoscopie-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – juni 2021, nummer 94 

 
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor 
prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale 
en landelijke organisatie van prenatale screening.  
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Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021   
Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en 
patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM. 
Na de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017, daalde het aantal zwangeren 
dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT 
betrouwbaarder is dan de combinatietest. 
Doordat er weinig wordt getest, is het moeilijk om de kwaliteit van de screening te verzekeren. Het 
is dan ook niet wenselijk om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. De combinatietest 
stopt daarom vanaf 1 oktober 2021. 
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM past de informatiematerialen aan. Ook wordt 
gekeken naar een alternatief voor zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT.  
 
SPN – langere doorlooptijd 
Momenteel heeft de SPN veel werk voor de invoering van het eerste trimester SEO. We behandelen 
alle aanvragen voor contracten en andere e-mail zo snel mogelijk, maar door de grote hoeveelheid 
duurt het wat langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.  
 
 
 
 
 
Counselor krijgt meer regie over bijscholing  
Op 1 januari 2022 start voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale 
screening. En ‘nieuw’ is dit keer echt anders. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid 
in scholingsinstrumenten vanuit vertrouwen in professionaliteit en vakmanschap. Het nieuwe leren 
gebeurt in verbinding met andere counselors: leren met en van elkaar. De regie voor het 
leerproces ligt bij de counselor zelf.    
Het komend half jaar verkennen het RIVM-CvB, Regionale Centra en de beroepsverenigingen 
samen met scholingsaanbieders hoe het scholingsaanbod de komende jaren er uit kan zien. De 
basis is het onderwijskundig advies voor het scholingsplan counseling prenatale screening. Het doel 
is te komen tot een gevarieerd scholingsaanbod, waar de counselor uit kan kiezen.  
Voor meer informatie zie pns.nl.  
  
Deelname TrainTool 
Na 1 september 2021 stopt TrainTool definitief. Na deze datum is het niet meer mogelijk om deel 
te nemen aan TrainTool. De accreditatie komt hiervoor te vervallen, waardoor er geen punten meer 
kunnen worden toegekend. Counselors die tot nu toe niet hebben deelgenomen en deze nascholing 
toch nog willen volgen of verplicht zijn deel te nemen, kunnen zich alleen nog aanmelden voor de 
volgende data: 
• Ronde 15 juli; aanmelding voor 9 juli.  
• Ronde 1 augustus; aanmelding voor 23 juli.  
• Ronde 1 september; aanmelding voor 16 augustus  
Let op: deelname aan de ronde van 1 september is enkel mogelijk voor counselors welke verplicht 
zijn deel te nemen aan TrainTool. 
Graag ontvangen wij tijdig uw aanmelding voor deelname aan TrainTool. Neem hiervoor contact 
met ons op via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl of 024 361 96 03. 
 
Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast   
De Programmacommissie heeft besloten om in 2022 en 2023, 35 counselingsgesprekken als norm 
te hanteren. Dit betreft een tijdelijke situatie. In deze periode dient te worden onderzocht of er een 
onderbouwing te vinden is voor het normaantal en op welke manier de kwaliteit van de counseling 
door de Regionale Centra geborgd c.q. getoetst kan worden. Vanwege dit besluit zal ook voor 2021 
de norm van 35 counselingsgesprekken (ongeacht de gevolgde bijscholing) worden aangehouden.   
  

ALGEMEEN 
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https://www.pns.nl/nieuws/bijscholingsplan-counselors
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Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors   
Er is een nieuwe versie van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe 
overeenkomst zal de oude kwaliteitsovereenkomst vervangen en is per 1 augustus 2021 
beschikbaar voor alle counselors die voldoen aan de verplichte bijscholing voor het ETSEO. U zult 
bij de eerste keer inloggen in Peridos op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een 
kwaliteitsovereenkomst beschikbaar is. U dient deze te accorderen voordat u kunt counselen.  
Let op: als u niet voldaan hebt aan de verplichte bijscholing voor het ETSEO, dan is uw 
kwaliteitsovereenkomst counseling niet meer geldig per 1 augustus 2021. 
 
 
 
 
Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag   
De kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag zijn enigszins gewijzigd. De vereiste frequenties 
aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Echter, een vaginale probe voor een 
echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) dient ook te beschikken over lagere 
frequenties. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit geen consequenties 
voor echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft. Alle 
verkochte probes hebben het benodigde frequentiebereik. De vereiste frequenties aan de 
vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld. De tekst in 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 5 en 7 MHz.    
3D-probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D-beeldvorming worden gebruikt, mits ze 
voldoen aan de eisen van de 2D-probe.    
Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op pns.nl. 
    
Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code!   
Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen heeft u als zorgverlener een AGB-code nodig. Sinds 
2014 werkt Vektis (beheerder AGB-register) met specifieke erkenningen. Het doen van een SEO 
vereist bij de AGB-code een kwalificatie echoscopie met een specifieke erkenning.   
Bij een aantal Regionale Centra zijn afgelopen maanden meldingen binnengekomen over 
geweigerde uitbetaling van SEO's vanwege problemen met aanvraag c.q. registratie AGB-code bij 
Vektis.    
Uit recent overleg tussen Vektis, BEN, KNOV, Regionale Centra en een aantal verzekeraars/ 
Zorgverzekeraar Nederland blijkt dat een aantal zorgverzekeraars hun controle op de AGB-code 
registratie met juiste erkenningen voor betreffende verrichtingen bij Vektis heeft geautomatiseerd. 
Wanneer een AGB-code niet met de juiste erkenning geregistreerd staat, kunnen declaraties van 
SEO’s worden afgewezen en vindt geen uitbetaling plaats.    
 
Wat kunt u hier tegen doen?   
1. Controleer uw AGB-code registratie op www.agbcode.nl.   
2. Staat er een kwalificatie echoscopie met BEN-erkenning of met SEO-erkenning (vanuit KNOV-

registratie) dan is uw registratie in orde.   
3. Staat er géén kwalificatie echoscopie en/of geen BEN-erkenning c.q. SEO-erkenning (vanuit de 

KNOV) en bent u lid van de BEN? Stuur dan een mail naar info@agbcode.nl met uw AGB-code 
en de PDF die u heeft ontvangen in de brief van de BEN op 12 februari jl. Deze PDF kunt u ook 
vinden in uw account van de BEN bij het accreditatieoverzicht onder de naam: ‘2e trimester 
SEO-echoscopist in BEN-kwaliteitsregister’. Mocht u deze PDF niet kunnen vinden, stuur dan een 
mail naar secretariaat@echoscopisten.nl met het verzoek deze nogmaals te mailen.  

Op dit moment werken de BEN en Vektis hard aan een verbetering en automatisering van de 
registratie van de echoscopie erkenningen. De verwachting is dat dit in het najaar 2021 wordt 
afgerond. 
 

SEO 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen/echoapparatuur
http://www.agbcode.nl/
mailto:info@agbcode.nl
mailto:secretariaat@echoscopisten.nl
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SEO-logboekbeoordeling – niet meer anoniem 
In mei 2021 hebben we alle echoscopisten per e-mail geïnformeerd over de wijziging in de 
werkwijze van de SPN bij de nieuwe ronde SEO-beeldbeoordeling. De SPN zal de 
beeldbeoordelingen niet meer anoniem doen. Voortaan weet de beoordelaar van wie het logboek is 
en weet de echoscopist wie het logboek heeft beoordeeld. Verschillende echoscopisten hebben 
aangegeven het niet prettig te vinden dat we de anonimiteit opheffen en vragen zich af of dit niet 
de objectieve beoordeling in de weg staat. We willen de wijziging in ons beleid daarom nader 
toelichten. 
De SPN heeft altijd zo objectief mogelijk de beeldbeoordelingen uitgevoerd door zowel de naam 
van de echoscopist als de naam van de beoordelaar niet bekend te maken aan elkaar. Bij andere 
regionale centra zijn niet altijd meerdere beoordelaars beschikbaar, zodat de naam van de 
beoordelaar al bekend was. De naam van de echoscopist is daar ook al vaker aan de beoordelaar 
bekend gemaakt, vanuit het oogpunt van kwaliteitsbevordering: de beoordelaar kan de echoscopist 
dan helpen om de kwaliteit te verbeteren. 
De acht regionale centra in Nederland willen de beeldbeoordeling op eenzelfde manier uitvoeren. 
De beoordelaars van alle centra zijn met elkaar in overleg om hun manier van beoordelen te 
uniformeren. De regionale centra zijn bezig om het proces van beeldbeoordelen in te bouwen in 
Peridos. Hiermee beschermen we de gegevens van de zwangere (SEO-beelden) én van de 
echoscopist (kwaliteitsbeoordeling). De beelden zullen veilig geüpload kunnen worden in Peridos. 
De echoscopist kan de eigen logboekbeoordeling downloaden vanuit Peridos. Versturen via veilige 
e-mail is dan niet meer nodig. We merkten dat het versturen via veilige e-mail niet altijd eenvoudig 
is en dat het ook weleens misgaat. Om het proces in Peridos in te bouwen is het nodig dat we 
landelijk op één manier gaan werken.  
Kortom, de SPN heeft helaas de geanonimiseerde werkwijze bij de beeldbeoordeling moeten 
aanpassen om zo landelijk te komen tot een uniforme werkwijze bij de beeldbeoordeling welke 
ingebouwd wordt in Peridos. N.B. Als een echoscopist het niet eens is met de beeldbeoordeling: we 
staan altijd open voor overleg. 
 
 
  
 
 
Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens  
Voor de IMITAS-studie is het essentieel om op tijd diverse vragenlijsten aan zwangeren te kunnen 
versturen. Daarom vragen wij alle counselingspraktijken en echocentra om vanaf 1 augustus 
2021 maandelijks de gegevens van counseling én tweede trimester SEO  aan Peridos aan te 
leveren in plaats van elke drie maanden. 
Door middel van vier verschillende vragenlijststudies onderzoeken de IMITAS-onderzoekers op een 
aantal momenten in de zwangerschap en postpartum de perspectieven en ervaringen van 
zwangeren en hun (eventuele) partner met het ETSEO.   
Om de vragenlijsten op tijd aan de juiste te groep te kunnen versturen hebben zij een aantal 
gegevens nodig, waaronder de conclusie van het eerste en tweede trimester SEO. Afhankelijk van 
deze conclusies wordt namelijk een passende vragenlijst aan de zwangere gestuurd die zij 
ontvangt bij een zwangerschapsduur van 24 weken. Om de juiste vragenlijst bij deze 
zwangerschapsduur te kunnen versturen is het belangrijk dat de gegevens maandelijks worden 
aangeleverd aan Peridos.  
De rest van de gegevens die de onderzoekers nodig hebben, zoals e-mailadres, à terme datum, 
counseling en data van het ETSEO, ontvangen zij automatisch vanuit Peridos met de gegevens van 
de ETSEO. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn essentieel om de mening en behoeften van de 
zwangeren ten opzichte van het ETSEO in kaart te brengen.   
Namens het IMITAS-onderzoeksteam hartelijk dank!  
  
 
De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 
geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  
 

ETSEO 

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

Nieuwsbrief – juli 2021, nummer 95 

 
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor 
prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale 
en landelijke organisatie van prenatale screening.  
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SPN-jaarverslag 2020 
De SPN brengt voor het eerst het jaarverslag uit als publieksversie. Hierin presenteren we de 
belangrijkste zaken uit het kwaliteitsjaarverslag 2020 en geven we een overzicht van uitgevoerde 
prenatale screening in de regio in 2020. Voor geïnteresseerden is ook het kwaliteitsjaarverslag 
2020 van de SPN beschikbaar. 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. 
 
 
 
 
 
Nieuwe folders te bestellen, per 1 augustus in gebruik 
De huidige folder over de 20 wekenecho wordt vervangen door een nieuwe, uitgebreidere versie 
waarin ook de (nieuwe) informatie over de 13 wekenecho is opgenomen. Deze folder heeft als 
titel “De 13 wekenecho en de 20 wekenecho”. Daarnaast is er een geactualiseerde versie van de 
folder “De NIPT en de combinatietest”. De opmaak van de folders is aangepast en opgefrist. 
De nieuwe versies vervangen per 1 augustus a.s. de huidige exemplaren. Wij vragen u om vanaf 
dan de oude folders niet meer te gebruiken.  
De nieuwe folders zijn te bestellen in de webshop. We adviseren u om uw folderbestellingen altijd 
klein te houden. Liever regelmatig een kleine bestelling, dan bij een herdruk een grote voorraad 
weggooien. 
 
Aanvraag ETSEO vanuit bronsysteem of in Peridos 
Op 15 juni vond het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie + uitslag en uitbetaling 
plaats Veel vragen tijdens dit webinar gingen over het aanvraagproces van het ETSEO. We lichten 
het aanvraagproces hier toe: 
Het uitgangspunt is dat de aanvraag van het ETSEO in het eigen bronsysteem kan worden gedaan. 
De gegevens worden dan direct vanuit het eigen bronsysteem gestuurd naar Peridos: apart 
inloggen in Peridos is niet nodig. Als de aanvraag in het bronsysteem niet mogelijk is (bijvoorbeeld 
als er nog geen nieuwe versie van het bronsysteem is geïnstalleerd of als er nog geen koppeling 
met Peridos is gelegd), dient de aanvraag in Peridos te worden gedaan.  
 
NIPT en ETSEO voor zwangeren zonder BSN 
Vanaf 1 oktober 2021 is het niet meer mogelijk om een combinatietest te krijgen. Daarom kunnen 
ook zwangeren zonder BSN vanaf dat moment in aanmerking komen voor de NIPT. Voor deze 
zwangeren moet de aanvraag voor NIPT altijd in Peridos gedaan worden. In het proces van de NIPT 
wordt een Peridoscode gebruikt. Deze code begint altijd met een N (van NIPT), met daarachter 9 
cijfers. Dus bijvoorbeeld N210749862. 
Vanaf 1 augustus kan voor zwangeren in Nederland een ETSEO aangevraagd worden na counseling 
en het tekenen van een toestemmingsformulier. Dit geldt ook voor zwangeren zonder BSN. Voor 
het proces zie het item “ETSEO voor zwangere zonder BSN” verderop in deze nieuwsbrief. 
De zwangeren zonder BSN die deelnemen aan NIPT en ETSEO hebben dan dus twee Peridoscodes. 
Eén beginnend met een N (van belang voor het proces van de NIPT) en één beginnend met een E 
(van belang voor het proces van de ETSEO). Wees hier alert op! Beide codes hebben binnen 
Peridos geen verband met elkaar. Daarom is het ook erg belangrijk om ze niet te verwisselen.  
 
 
 
 
 
Nieuwsbericht en publieksinformatie online 
Op 8 juli jl. is de publieksinformatie over de 13 wekenecho gestart. De webpagina's staan online 
(zie www.pns.nl/13-wekenecho) en er is een nieuwsbericht gepubliceerd: Vanaf 1 september 
kunnen zwangeren kiezen voor de 13 wekenecho. Vanaf 1 augustus staan ook de digitale versie 
van de folder “Informatie over de 13 wekenecho en 20 wekenecho” en de informatiekaart 
“Prenatale screening” online. Als u op de website van uw praktijk of echocentrum informatie wilt 
geven over de 13 wekenecho, verwijs dan naar www.pns.nl/13-wekenecho.  

ALGEMEEN 

ETSEO - ALGEMEEN 

COUNSELING 

https://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/Publieksversie_kwaliteitsjaarverslag_2020_Stichting_Prenatale_screening_Nijmegen.pdf
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/21107_-_SPN_kwaliteitsjaarverslag_2020_-_definitief.pdf
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/21107_-_SPN_kwaliteitsjaarverslag_2020_-_definitief.pdf
https://online.xerox.nl/uStore/2012/Category/4104/PNS-Folders-voor-publiek-
https://www.pns.nl/13-wekenecho
https://www.rivm.nl/nieuws/vanaf-1-september-kunnen-zwangeren-kiezen-voor-13-wekenecho
https://www.rivm.nl/nieuws/vanaf-1-september-kunnen-zwangeren-kiezen-voor-13-wekenecho
http://www.pns.nl/13-wekenecho
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Draaiboek herzien 
Op 7 juli is het nieuwe draaiboek gepubliceerd. Versie 10.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 17 juni 2021. In versie 10.0 is  
informatie over het ETSEO opgenomen en het gehele document is geactualiseerd.  
De webpagina's voor professionals op de website van het RIVM worden de komende tijd aangepast.  
 
Terugblik webinar 15 juni 
Op dinsdag 15 juni vond het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie + uitslag en 
uitbetaling plaats. Onder leiding van voorzitter Sjaak Toet (SPSRU) vertelden Patrick van Santvoort 
(CLBPS) en Jesse Dijkman (RIVM-CvB) over het gehele proces van aanvraag tot uitbetaling van het 
ETSEO aan de hand van schermbeelden in Peridos. 
In totaal woonden 1400 kijkers één, twee of drie delen van het webinar bij. Het webinar is 
beoordeeld met een 7,5. Net als bij eerdere webinars, zijn er veel vragen gesteld. Een deel is 
beantwoord tijdens het webinar. De webpagina “Veelgestelde vragen eerste trimester SEO” van het 
RIVM wordt de komende tijd aangevuld met vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. 
 
Webinars terugkijken 
De afgelopen periode vonden webinars plaats over het ETSEO. Wilt één of meerdere webinars 
terugkijken? Dat kan: 
• Webinar algemeen (15 maart) 
• Webinar verdieping (22 maart) 
• Webinar aanvraag, uitvoering + uitslag en uitbetaling (15 juni) 
 
ETSEO voor zwangere zonder BSN 
Bij een zwangere zonder BSN dient de aanvraag altijd in Peridos gedaan te worden. Er wordt dan 
een Peridoscode aangemaakt (voorbeeld: E210712345). De Peridoscode is nodig om de uitslag van 
het ETSEO in Peridos te kunnen koppelen aan de aanvraag. De werkwijze is als volgt: 
• De counselor doet de aanvraag in Peridos en krijgt een Peridoscode. 
• De counselor geeft de Peridoscode mee aan de zwangere. Dit kan bijvoorbeeld door de 

zwangere er een foto van te laten maken. 
• De zwangere geeft de Peridoscode door aan het echocentrum.  
• Het echocentrum kan alleen met de Peridoscode in Peridos nagaan of er een aanvraag klaar 

staat.  
• De echoscopist moet de Peridoscode in de uitslag van het ETSEO noteren. 
U vindt deze uitleg ook op: Peridos-website. 
 
IMITAS-studie − zwangeren die geen ETSEO wensen 
Zwangeren die kiezen voor een ETSEO tekenen een informed consent formulier, waardoor de 
onderzoekers hen kunnen benaderen voor een vragenlijststudie over het ETSEO. De zwangeren die 
echter NIET kiezen voor een ETSEO, maar wel voor een tweede trimester SEO, mogen niet direct 
door de onderzoekers benaderd worden. Zij tekenen namelijk geen informed consent voor de 
studie. Voor de onderzoekers is deze groep dus onbereikbaar. De perspectieven van zwangeren die 
afzien van het ETSEO zijn niet bekend. Het is van groot belang om ook de mening van deze 
zwangeren mee te kunnen nemen, omdat op basis van de resultaten van de IMITAS-studie een 
besluit wordt genomen over de toekomst van het ETSEO. Het is dus van groot belang de 
zwangeren die afzien van ETSEO maar wél kiezen voor een tweede trimester SEO, te betrekken in 
het onderzoek. U als verloskundige wordt gevraagd om daarbij te ondersteunen. Hoe u hierbij kan 
helpen en op welke manier, hoort u op korte termijn.  
 

https://www.pns.nl/documenten/draaiboek-prenatale-screening-down-edwards-en-patausyndroom-en-structureel-echoscopisch
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrieven.rivm.nl%2Fl%2F101500%2Fbvmfrbxvd45w7fpvnhkmxfudskt2nzgkdd4iucebe7w4m6r77cs5rjudm6pvwa2espdjq4fdxs4yc%2Fo7sm7iad76l2s6flfjgpzjru7i&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7Cb29ee0e6687841c2bbac08d93a1a2e79%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637604706396900554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3c5w9j9yU8w8zweYcxe9%2BA1DiXqIsp0aiTcFY5wNnC0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrieven.rivm.nl%2Fl%2F101500%2Fbvmfrbxvd45w7fpvnhkmxfudskt2nzgkdd4iucebe7w4m6r77cs5rjudm6pvwa2espdjq4fdxs4yc%2F6tvhqqvgxqt4d5zoc3daill6nu&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7Cb29ee0e6687841c2bbac08d93a1a2e79%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637604706396910548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hw4yCKSLh1TzvH1c0cMNcGXHzeBGO4zdFwp6%2BnsCwDM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrieven.rivm.nl%2Fl%2F101500%2Fbvmfrbxvd45w7fpvnhkmxfudskt2nzgkdd4iucebe7w4m6r77cs5rjudm6pvwa2espdjq4fdxs4yc%2Fzghltuccvwey3nonwrvtpuh6ma&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7Cb29ee0e6687841c2bbac08d93a1a2e79%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637604706396910548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2FymfcNQj5AOD9yc7zcvSeZhs5GndPjSvjhsW96Qloc%3D&reserved=0
https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210705-Beschrijving-aanvragen-Aanvraag-Eerste-trimester-SEO-client-zonder-BSN-v1.1.pdf
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Start counseling over ETSEO: 1 augustus 
Een maand voor de invoering van het ETSEO, kan gestart worden met de counseling hierover. Dit 
is vanaf zondag 1 augustus 2021. Een ETSEO kan alleen gedaan worden als op 1 september of 
later de zwangerschapsduur tussen 12+3 en 14+3 weken ligt. 
 
Verwijzing GUO1 
Bij de intake en tijdens het counselingsgesprek zal de verloskundige zorgverlener nagaan of een 
zwangere een indicatie heeft voor een GUO1. Afhankelijk van de indicatie is een GUO1 zinvol bij 
13 weken en/of bij 20 weken zwangerschap. De verwijzer kan contact opnemen met het PND-
(satelliet)centrum voor overleg welk type verwijzing nodig is. Indien een zwangere een indicatie 
heeft voor een GUO1 bij 13 weken, dan kan er direct een afspraak gemaakt worden bij het PND-
(satelliet)centrum. Indien een zwangere alleen in aanmerking komt voor een GUO1 bij 20 weken, 
dan krijgt de zwangere tijdens het counselingsgesprek de keuze om wel of geen SEO bij 13 weken 
te laten doen. In dat geval is een GUO1 bij 13 weken geen optie.  
 
Herinnering: heeft u de verplichte bijscholing voor het ETSEO gevolgd?  
Conform de kwaliteitseisen counseling prenatale screening dienen counselors de volledige 
bijscholing ETSEO gevolgd te hebben. Deze bijscholing bestaat uit: 
• Het algemene webinar ETSEO 
• De e-learning ETSEO, afgesloten met een toets  
Counselors dienden uiterlijk 31 mei jl. voldaan te hebben aan de volledige bijscholing ETSEO. De 
SPN is gestart met de controle op deelname aan deze bijscholing. Als u niet voldoet aan de 
bijscholingseisen, dan zijn wij genoodzaakt uw kwaliteitsovereenkomst counseling per 31 juli 2021 
te ontbinden. U bent dan vanaf 1 augustus 2021 niet meer bevoegd om te counselen over 
prenatale screening. U kunt van ons een persoonlijk bericht verwachten met betrekking tot de 
voortzetting van uw kwaliteitsovereenkomst counseling. Mocht u problemen ondervinden, neem 
dan vooral contact met ons op via spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 
 
Herinnering: nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors 
Er is een update gemaakt van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe 
kwaliteitsovereenkomst is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die vanaf dat 
moment voldoen aan de verplichte bijscholing en de counseling over het ETSEO mogen uitvoeren. 
U zult bij de eerste keer inloggen op of na 1 augustus een melding krijgen dat de nieuwe 
kwaliteitsovereenkomst beschikbaar is. U dient deze te accorderen vόόrdat u start met counselen. 
Zonder accordering worden de aanvragen ETSEO niet opgenomen in Peridos.  
 
Voor counselingspraktijken: vernieuwing contract in Peridos 
Het contract counseling tussen zorgaanbieder en Regionaal Centrum is geactualiseerd. Eerder is 
bekend gemaakt dat dit herziene contract per 1 augustus in Peridos geaccordeerd zou moeten 
worden. Vanwege de vakantieperiode is deze datum verzet: het contract zal per 1 oktober 
beschikbaar komen in Peridos. De gemachtigde contract/ rechtsgeldig vertegenwoordiger van de 
counselingspraktijk krijgt bij de eerste keer inloggen op of na 1 oktober een melding dat het 
contract beschikbaar is.  
 
 
 
 
 
Vaardigheidstrainingen september 
Via de websites van Hogeschool Inholland, Academy UMCU, Amsterdam UMC en Fontys kunt u zich 
inschrijven als u in september vrijwillig de vaardigheidstraining wenst te volgen.  
 

ETSEO - COUNSELING 

ETSEO - ECHOSCOPIE 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fdown-edwards-patau-en-seo%2Fprofessionals%2Fkwaliteit-en-beleid%2Fkwaliteitseisen&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7Cfc664f2d0a7541269c9508d93a8827c2%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637605178750716761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ns42sxlEIYlA83RL6sw2x9%2BMbEfq5IQ88nTGwrNjqS8%3D&reserved=0
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-obstetrie-seo-1e-trim/praktische-informatie/
https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/bij-scholing-eerste-trimester-seo
http://www.prenatalescholing.nl/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Obstetrie-Eerste-trimester-Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-SEO/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm
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Oproep: extra opleiding in september 
Bent u nog niet opgeleid tot ETSEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Indien u in aanmerking 
komt (u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal 
Centrum en heeft minimaal 500 tweede trimester SEO’s verricht), meldt u zich dan bij de SPN via 
spn-regionijmegen@radboudumc.nl. In september kan mogelijk nog een extra volledige opleiding 
georganiseerd worden.   
 
Herinnering: aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist 
Wilt u het ETSEO uitvoeren? En voldoet u aan de scholingseisen? Dan kunt u een 
kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij de SPN. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het 
ETSEO, mag u dit onderzoek vanaf 1 september 2021 uitvoeren. Ter informatie kunt u de inhoud 
van het contract hier inzien.  
 
Herinnering: aanvragen rollen en invullen financiële stamgegevens in Peridos  
De Regionale Centra betalen vanaf 1 september 2021 het ETSEO uit aan de echocentra. Graag 
herinneren wij u eraan dat hiervoor bepaalde informatie nodig is van het echocentrum. Voor het 
aanleveren hiervan ontvangt ieder echocentrum instructies in twee opeenvolgende stappen: 
1. Na het aanvragen van het contract ETSEO stuurt de SPN het echocentrum een verzoek om de 

benodigde, nieuwe (financiële) rollen aan te vragen voor het kunnen inzien en wijzigen van 
bepaalde gegevens voor het ETSEO in Peridos. 

2. Nadat deze rollen door u zijn aangevraagd én door de SPN zijn toegekend, ontvangt u 
instructies voor het invullen van de betaalgegevens van uw echocentrum in Peridos.  

Wij vragen u de gegevens voor uitbetaling tijdig in Peridos in te vullen.  
 
Uitslagen ETSEO in Peridos 
Het insturen van de uitslag ETSEO is één van de voorwaarden voor uitbetaling. Peridos meldt 
periodiek aan het echocentrum als er fouten of waarschuwingen zijn en/of er niet voldaan wordt 
aan de voorwaarden voor uitbetaling. Hiervoor dient dan een nieuwe uitslag te worden gestuurd, 
tenzij het iets is dat in Peridos opgelost kan worden. 
Er zijn in Peridos verschillende niveaus waarop berichten worden beoordeeld: 
• Fouten: cruciale gegevens ontbreken, bijvoorbeeld BSN of een voor Peridos bekende 

zorgverlener. Ook het ontbreken van een contract of kwaliteitsovereenkomst of het niet 
geaccordeerd hebben hiervan levert een fout op. 

• Waarschuwing: het gegeven bevat een waarde die niet in de waardenlijst zit of buiten een 
afgesproken range valt. De waarde wordt dan niet overgenomen, maar het bericht wordt wel in 
Peridos verwerkt. 

• Voorwaarde voor uitbetaling: dit betreft alleen het ETSEO en gaat over niet gevulde velden. 
Deze velden zijn als niet verplicht aangemerkt, omdat de onderzoekers snel zoveel mogelijk 
gegevens willen hebben om bijvoorbeeld vervolgvragenlijsten bij cliënten uit te kunnen zetten. 
Voor de compleetheid van de data en de verdere analyse is besloten dat die data wel nodig zijn 
en dat er daarom alleen wordt uitbetaald als deze gegevens alsnog worden aangevuld. 

Voor de aanvraag van het ETSEO gelden nog twee bijzondere gevallen: 
• Indicatie GUO type 1 
• E-mailadres cliënt 
Voor deze twee items geldt dat deze van belang zijn voor de onderzoekers en dat zij gevraagd 
hebben om nog een herinnering te sturen als deze velden niet zijn ingevuld in het bericht. De 
aanvraag is dan echter wel in Peridos opgenomen en kan ook door een echoscopist worden 
opgezocht. Het betreft dus een verzoek om de gegevens aan te vullen. Dat kan door een nieuw 
bericht te sturen, maar ook door de gegevens aan te vullen in Peridos zelf.  
 

mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsovereenkomst-echoscopie-eerste-trimester-seo
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Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 
De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Dat impliceerde 
dat lagere frequenties niet nodig zouden zijn. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 
13 weken zwangerschap (ETSEO) zou ook moeten beschikken over lagere frequenties dan 7 tot 9 
MHz. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit geen consequenties voor 
echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft. Alle verkochte probes hebben 
het benodigde frequentiebereik. De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar 
beneden bijgesteld. 
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 5 en 7 MHz. 
3D probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D beeldvorming worden gebruikt, mits ze 
voldoen aan de eisen van de 2D probe. Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur 
en beeldopslag op pns.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?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 – juli 2021, nummer 96 

 
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 - Bereikbaarheid zomerperiode 

Einde combinatietest 

  

Counseling 

E-mailadres workflow ETSEO 

Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op peridos.nl 

 

Echoscopie 

OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021 

Vrijwillige vaardigheidstraining 

Capaciteit echocentra 
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SPN - Bereikbaarheid zomerperiode  
Vanwege de recente corona-ontwikkelingen werken de medewerkers van de SPN voorlopig weer 
vanuit huis. Ook staat de vakantieperiode voor de deur; de bezetting van het bureau zal hierdoor 
iets beperkter zijn. Hierdoor kan het wat langer duren voordat wij uw vragen beantwoorden, voor 
dringende vragen of problemen zijn we uiteraard gewoon bereikbaar.  
De SPN blijft bereikbaar per e-mail: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. U kunt ook onze voicemail 
inspreken via 024-3619603; deze luisteren we dagelijks uit. 
 
Einde combinatietest 
Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards- en 
patausyndroom. Bloedafnames en nekplooimetingen als onderdeel van de combinatietest kunnen 
uiterlijk 30 september worden uitgevoerd.  
Zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT kunnen nu nog kiezen voor de 
combinatietest. Vanaf 1 oktober blijft voor deze groep zwangeren deelname aan de screening toch 
mogelijk via een alternatief zorgproces. 
 
Zwangeren met een contra-indicatie voor de NIPT 
In de volgende situaties is er sprake van een (medische) contra-indicatie voor de NIPT: 
• Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag. 
• De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of 

orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad. 
• De zwangere is jonger dan 16 jaar. 
• De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van 

een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven.  
In deze gevallen verwijst de verloskundig zorgverlener de zwangere vanaf 1 oktober direct naar 
een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar geeft een PND-specialist uitleg over de 
mogelijkheden voor onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom. Als de zwangere dit 
wenst, volgt diagnostiek conform intramurale protocollen. Naar verwachting hebben in Nederland 
slechts enkele zwangeren per jaar een medische contra-indicatie voor de NIPT. 
 
Zwangeren zonder BSN 
Zwangeren zonder BSN komen tot op heden niet in aanmerking voor de NIPT. Nu de 
combinatietest per 1 oktober vervalt, is voor deze groep zwangeren een oplossing gevonden om 
toch te kunnen deelnemen aan de NIPT. Informatie over de aanvraag is te vinden op 
www.peridos.nl. 
 

ALGEMEEN 

mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
http://www.peridos.nl/
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E-mailadres workflow ETSEO 
Voor ETSEO aanvragen is het noodzakelijk om een e-mailadres in Peridos te registreren waarop de  
praktijk notificaties ontvangt over aanvragen die niet verwerkt kunnen worden. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld als de aanvraag onvolledig is. Alle counselingspraktijken dienen dit e-mail adres in 
Peridos te registreren. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan herinneren wij u er bij deze graag 
aan dat u dit e-mailadres uiterlijk 31 juli a.s. vastgelegd dient te hebben in Peridos. Zonder een 
correcte aanvraag in Peridos kan een eerste trimester SEO niet worden uitgevoerd. 
 
Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op peridos.nl  
Vanaf 27 juli is het toestemmingsformulier voor deelname aan de IMITAS studie beschikbaar op 
www.peridos.nl/eerste-trimester-seo. Er komt ook een Engelse versie beschikbaar. In veel 
verloskundig registratiesystemen vindt u een link naar het toestemmingsformulier, als u de 
aanvraag voor het ETSEO doet. Als u (vanaf 1 augustus) de aanvraag voor het ETSEO in Peridos 
doet, dan kunt u het formulier ook daar downloaden.  
Bij dit toestemmingsformulier zit een korte informatiebrief, waarin de belangrijkste informatie over 
de 13 wekenecho en de wetenschappelijke studie nogmaals kort is samengevat. Zoals eerder 
gecommuniceerd, kunnen zwangeren alleen meedoen aan het ETSEO als ze meedoen aan de 
landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie (minimale leeftijd 16 jaar bij tekenen). Daarvoor 
tekenen ze bij de verloskundig zorgverlener een toestemmingsformulier. Zo geven ze de IMITAS 
onderzoekers toestemming voor het gebruik van hun gegevens voor de wetenschappelijke studie. 
Ook gaan ze ermee akkoord dat de IMITAS onderzoekers contact met ze kunnen opnemen voor 
aanvullend onderzoek (zoals via een vragenlijst). 
 
 
 

COUNSELING 

http://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo
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OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021 
Bent u nog niet opgeleid tot ETSEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Indien u in aanmerking 
komt (u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal 
Centrum en heeft minimaal 500 tweede trimester SEO’s verricht), meld u dan bij de SPN. In 
september wordt nog een extra volledige opleiding georganiseerd.   
 
De opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit de volgende drie onderdelen:  
• Webinars: zelfstudie 

U kunt zich bij de SPN aanmelden voor de verschillende webinars. Na inschrijving ontvangt een 
link om het desbetreffende webinar te bekijken. Na het volgen van de webinars algemeen en 
verdieping ontvangt van de SPN Bewijs van Deelname. Hiermee kunt u zich aanmelden bij 
Fontys voor de toets. Informatie hierover krijgt u per mail van de SPN tegelijk met het Bewijs 
van Deelname. 
Tijdens de webinars worden al veel vragen van kijkers beantwoord. Ook staan op PNS.nl 
veelgestelde vragen over het ETSEO. Het kan zijn dat u na het kijken van de webinars toch nog 
vragen heeft. In een vragenuur op dinsdag 7 september van 19.30 tot 20.30 uur is het mogelijk 
om uw eigen vragen te stellen. Houdt dit moment dus vrij in uw agenda. Aanmelden kan via de 
SPN. U ontvangt dan een link voor een Teams meeting. 

• Toets:  
• maandag 13 september van 20.00 tot 21.00 uur 
• Herkansing: maandag 20 september van 20.00 tot 21.00 uur 

• Vaardigheidstraining op een van deze data:  
• 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur (Academy UMCU) 
• 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur (Hogeschool Inholland) 
• 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur (Fontys) 
U kunt zich aanmelden voor een vaardigheidstraining via de websites van de opleidingen.  
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen locatie en instituut nog wijzigen.  

 
Vrijwillige vaardigheidstraining 
Bent u niet verplicht om de vaardigheidstraining te volgen, maar wilt u dit wel graag? Meld u aan 
voor één van onderstaande data.  

• 14 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur (Amsterdam UMC) 
• 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur (Academy UMCU) 
• 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur (Hogeschool Inholland) 
• 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur (Fontys) 

 
Capaciteit echocentra 
Maakt u als echocentrum of ziekenhuis de inschatting dat u vanaf 1 september een 
capaciteitsprobleem heeft in de uitvoering van de ETSEO’s (of tweede trimester SEO’s) door uw 
eigen echoscopisten? Probeer dan afspraken te maken tussen de 1e en 2e lijn of met andere 
echocentra in de buurt. Het kan zijn dat een praktijk in de buurt capaciteit over heeft.  
Meld het verwachte capaciteitsprobleem ook bij het Regionaal Centrum. Het is belangrijk dat zij op 
de hoogte zijn en zij kunnen met u meedenken. Mocht u als echoscopist juist meer willen werken 
en daarmee eventuele capaciteitsproblemen bij andere echopraktijken kunnen verkleinen, maak dit 
ook kenbaar bij het Regionaal Centrum.  
  
De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 
geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

ECHOSCOPIE 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo
https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/bij-scholing-eerste-trimester-seo
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-obstetrie-seo-1e-trim/praktische-informatie/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Obstetrie-Eerste-trimester-Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-SEO/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm
http://www.prenatalescholing.nl/
https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/bij-scholing-eerste-trimester-seo
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-obstetrie-seo-1e-trim/praktische-informatie/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Obstetrie-Eerste-trimester-Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-SEO/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – augustus 2021, nummer 97 

 
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 - Vacatures Raad van Advies 

Accorderen vernieuwde contracten zorginstellingen per 1 oktober 

Accorderen kwaliteitsovereenkomsten zorgverleners 

  

ETSEO 

Start uitvoering eerste trimester SEO 

Aanvullende instructies registratie ETSEO in uw bronsysteem 
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SPN - Vacatures Raad van Advies  
De SPN heeft sinds 2018 een Raad van Advies bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de 
volgende groepen: verloskundigen die counselen over prenatale screening, SEO-echoscopisten, 
gynaecologen die counselen over prenatale screening en/of prenatale diagnostiek, klinisch genetici 
en laboratorium NIPT/PND. Magda Wijnsma en Dominique Smeets beëindigen in het najaar hun 
functie bij de Raad van Advies. Daarom zoekt de SPN per 1-1-2022 voor de Raad van Advies een 
nieuwe vertegenwoordiger vanuit de verloskundigen die counselen over prenatale screening en een 
nieuwe vertegenwoordiger vanuit het laboratorium NIPT/PND.  
De taken van de Raad van Advies zijn het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het Bestuur en 
de Raad van Toezicht van de SPN over de prenatale screening op aangeboren aandoeningen in 
brede zin. Hierbij kan het gaan over de uitvoering van de prenatale screening, de taken die de SPN 
hierbij heeft, maar ook over andere zaken zoals toekomstige ontwikkelingen. De Raad van Advies 
vergadert in principe twee keer per jaar. Deelnemers krijgen daarvoor vacatiegeld en een 
reiskostenvergoeding.  
De Raad van Advies zal in de vergadering van 7 oktober 2021 besluiten over de voordracht van de 
nieuwe vertegenwoordigers aan het Bestuur van de SPN. Benoeming is voor een periode van 4 jaar 
met de mogelijkheid van 1 keer herbenoeming. Indien u geïnteresseerd bent om lid van de Raad 
van Advies te worden, dan kunt u uw kandidaatstelling sturen voor 15 september 2021  naar 
Annette.Stolwijk@radboudumc.nl. Uw reactie zullen we vertrouwelijk behandelen. 
 
Accorderen vernieuwde contracten zorginstellingen per 1 oktober 
Per 1 oktober zullen vernieuwde contracten voor de counselingspraktijk en het echocentrum voor 
de tweede trimester SEO beschikbaar komen in Peridos. De gemachtigde contract/ rechtsgeldig 
vertegenwoordiger van de praktijk krijgt bij de eerste keer inloggen op of na 1 oktober een 
melding dat het contract beschikbaar is.  
Let op: het is belangrijk dat het contract direct op of kort na 1 oktober wordt geaccordeerd. Peridos 
kan verstuurde data van het eerste trimester SEO namelijk alleen verwerken als de zorginstelling 
die de aanvraag indient in Peridos een geldig contract heeft. Indien de rechtsgeldig 
vertegenwoordiger rond 1 oktober niet beschikbaar is voor accordering, dan vragen wij u met ons 
contact op te nemen om te bespreken op welke wijze de accordering geregeld kan worden via SPN-
regionijmegen@radboudumc.nl of 024 3619603. 
 
Accorderen kwaliteitsovereenkomsten zorgverleners 
Graag herinneren wij u eraan dat een geaccordeerde kwaliteitsovereenkomst een vereiste is om de 
screening te mogen uitvoeren. Alle counselors hebben per 1 augustus een vernieuwde 
kwaliteitsovereenkomst ontvangen. Bij deze verzoeken we u om deze te accorderen alvorens u een 
counselinggesprek gaat voeren, wanneer u dit nog niet gedaan hebt.  
Ook voor alle ETSEO-echoscopisten geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een geaccordeerde 
kwaliteitsovereenkomst ETSEO om het ETSEO te mogen verrichten. Per 1 september zal de 
kwaliteitsovereenkomst worden aangeboden. Wij willen u vragen deze zo spoedig mogelijk te 
accorderen, in ieder geval voor het uitvoeren van het eerste ETSEO.  
 
 
 
 
 
Start uitvoering eerste trimester SEO 
Vanaf 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO (in onderzoekssetting) aangeboden. Al 
geruime tijd zijn wij allen druk bezig geweest met de benodigde voorbereidingen om de introductie 
van het ETSEO soepel te laten verlopen. Wij zijn er ons van bewust dat dit een hele opgave is 
geweest en ook dat dit de komende tijd nog de nodige inzet van ons allen zal vragen. Alle 
counselors zijn sinds 1 augustus van start gegaan met het informeren van de zwangeren over deze 
nieuwe screeningsmogelijkheid en per 1 september aanstaande zullen ook de eerste trimester 
SEO’s uitgevoerd gaan worden. Wij wensen alle echoscopisten en andere betrokkenen rondom de 
implementatie van het ETSEO veel succes toe de komende periode. Mochten er zaken onduidelijk 
zijn, dan helpen wij u graag verder. U kunt contact opnemen met ons per telefoon; 024 361 96 03 
of per e-mail; SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.   

ALGEMEEN 

ETSEO 

mailto:Annette.Stolwijk@radboudumc.nl
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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Aanvullende instructies registratie ETSEO in uw bronsysteem 
Bij het uitvoeren van het eerste trimester SEO volgt u áltijd de kwaliteitsstandaard van het RIVM-
CvB. De onderdelen die daarin beschreven staan, moeten beoordeeld worden. Maar hoe moet u de 
gegevens op de juiste manier registreren als de onderdelen niet volledig overeen komen in uw 
bronsysteem? En hoe moet u het advies registreren? 
Naar aanleiding van een aantal vragen van echoscopisten en vanuit echopraktijken over het 
registreren van het ETSEO in verschillende bronsystemen, zijn er aanvullende instructies opgesteld.  
De schermen voor de registratie van het ETSEO komen niet in alle gevallen één op één overeen 
met de kwaliteitsstandaard in de ‘kwaliteitseisen eerste trimester SEO’. Om ervoor te zorgen dat u 
de juiste gegevens kan registreren, verwijzen wij u naar de aanvullende instructies. De 
aanvullende instructies gaan in op de registratie van de verschillende structuren en ‘het advies’ van 
het ETSEO. Het is belangrijk dat u deze instructie goed doorleest. N.B. Veel leveranciers van 
bronsystemen hebben ook handleidingen gemaakt, lees ook deze goed door. Bovenstaande 
instructie is een aanvulling hierop.  
Heeft u nog vragen over dit specifieke onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw eigen 
bronleverancier. Meld uw vraag ter informatie ook bij de Helpdesk 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.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/Aanvullende_instructie_registratie_ETSEO_in_bronsysteem.pdf
https://www.peridos.nl/helpdesk/
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl


52 
 

 

 

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – september 2021, nummer 98 

 
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 – nieuwe medewerker 

 

ETSEO – algemeen 

Uitvoering ETSEO gestart 

Wekelijks vragenkwartier Peridos 

 

ETSEO – counseling 

Aanvraag ETSEO – gebruik definitieve à terme datum 

Aanvraag ETSEO vanuit bronsysteem 

IMITAS-studie - werving zwangeren, geen ETSEO, wél TTSEO/GUO type 1 in 2e trimester 

 

ETSEO – echoscopie  

Reminder: uitbetaling van het ETSEO 

Termijn ETSEO 

OPROEP echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021 
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SPN – nieuwe medewerker 
Per 1 september start Jacqueline Verschuren bij de SPN als beoordelaar van de beelden van de 
ETSEO en TTSEO. Jacqueline heeft jarenlange ervaring als echoscopist voor de combinatietest en 
het SEO en werkt als GUO-echoscopist in het Radboudumc Nijmegen. 
 
 
 
 
 
Uitvoering ETSEO gestart 
Sinds woensdag 1 september kan het ETSEO worden uitgevoerd. De eerste uitslag kwam in Peridos 
binnen om 7.45 uur en rond 18.00 uur waren er al 330 uitslagen geregistreerd. Een belangrijk 
moment waar de afgelopen twee jaar door ons allemaal hard naartoe is gewerkt.  
We willen iedereen die betrokken is geweest bij de invoering van deze nieuwe echo heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet en professionaliteit. Daarbij wensen we de verloskundig zorgverleners en 
echoscopisten veel succes toe met het counselen en uitvoeren van het ETSEO.  
Informatie over het ETSEO is te vinden op www.pns.nl, ook de webpagina voor zwangeren is 
aangepast. Als u vragen heeft, aarzel niet om deze te stellen via helpdesk@peridos.nl. U ontvangt 
antwoord via de helpdesk en we zullen de antwoorden op de meest gestelde vragen delen in de 
rubriek ‘veelgestelde vragen’ op de PNS-website. 
 
Wekelijks vragenkwartier Peridos 
Iedere vrijdag is er om 10.00 uur een vragenkwartier. Wilt u uw vragen vooraf aanleveren via de 
Peridos helpdesk, onder vermelding van onderwerp: ‘vragenkwartier’? Aanleveren van vragen bij 
voorkeur via het helpdesk formulier. U kunt inloggen bij het vragenkwartier via deze link. Inloggen 
kan tot 10.15 uur. 
 
 
 
 
 
Aanvraag ETSEO – gebruik definitieve à terme datum  
Het is belangrijk om te wachten met het indienen van de aanvraag van het ETSEO totdat de 
termijnecho is gedaan en de definitieve à terme datum bekend is. Redenen hiervoor zijn: 
• Op basis van onder andere de termijn wordt bepaald of de biometrie afwijkend is.   
• Daarnaast moet de echo plaatsvinden tussen de 12+3 en 14+3 weken zwangerschap. Ook voor 

het correct inplannen van de echo is het dus nodig om de definitieve à terme datum te weten. 
Het verplaatsen van afspraken zal dan ook minder vaak nodig zijn. 

De definitieve aanvraag ETSEO moet wel zo snel mogelijk aangeleverd worden aan Peridos, want 
het echocentrum mag pas een ETSEO uitvoeren als de aanvraag in Peridos aanwezig is.  
  
Aanvraag ETSEO vanuit bronsysteem 
We raden aan om de aanvraag van het ETSEO in principe in het eigen bronsysteem te doen. De 
gegevens worden dan direct vanuit het bronsysteem naar Peridos gestuurd: apart inloggen in 
Peridos is niet nodig. Het aanvragen via het bronsysteem is minder foutgevoelig en kost u als 
zorgverlener minder tijd. Is de aanvraag via het bronsysteem (nog) niet mogelijk? Bijvoorbeeld als 
er nog geen koppeling met Peridos is gelegd? Doe de aanvraag dan direct in Peridos.  

ALGEMEEN 

ETSEO - ALGEMEEN 

ETSEO - COUNSELING 

http://www.pns.nl/
mailto:helpdesk@peridos.nl
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo
https://www.peridos.nl/helpdesk
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ3ZGE4YjMtMjY4ZC00MzBmLTk1MTctMGVjZTQ0ZGIxNWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd8466c6-d7ce-410a-be13-33e40185fdab%22%2c%22Oid%22%3a%229971ecfd-da31-4e49-8955-96ff4bc66c37%22%7d


54 
 

 

 
 
IMITAS-studie – werving zwangeren, geen ETSEO, wél TTSEO/GUO type 1 in 2e trimester 
In het kader van de IMITAS-studie lopen verschillende vragenlijststudies: zwangeren en partners 
kunnen daarvoor apart benaderd worden. De onderzoekers versturen willekeurig een digitale 
vragenlijst toe aan zwangeren die kiezen voor het ETSEO. Het kan dus zijn dat uw cliënt/patiënt 
nooit benaderd wordt voor de studie. De onderzoekers van IMITAS hebben toegang tot de 
e-mailadressen van zwangeren via Peridos.  
Verloskundig zorgverleners kunnen zwangeren die bewust niet kiezen voor het ETSEO, maar wel 
voor het TTSEO aanmelden vragen om zich aan te melden voor een éénmalige digitale vragenlijst 
via imitas@lumc.nl. Zo kan IMITAS onderzoeken wat redenen zijn om niet deel te nemen aan het 
ETSEO, een belangrijk onderdeel van de studie. Meedoen kan vóór maar ook na het TTSEO. 
Spreekt u een zwangere die bewust niet deelneemt aan het ETSEO, maar wel aan het TTSEO/GUO 
type 1?   
• Bespreek met de zwangere (na afloop counselingsgesprek) of zij interesse heeft in deelname 

aan de vragenlijststudie.  
• Zo ja, bespreek het doorsturen van haar e-mailadres aan de IMITAS-onderzoekers. 
• Na akkoord van de zwangere op het doorsturen van het e-mailadres: maak een notitie van 

akkoord in zorgdossier + verstuur het e-mailadres van de zwangere naar imitas@lumc.nl.  
• Verstrek een informatieflyer aan de zwangere (zie Documenten IMITAS-studie).  
Meer informatie vindt u op www.13wekenecho.org. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met de onderzoekers via imitas@lumc.nl. 
 
 
Echoscopie 
 
 
Reminder: uitbetaling van het ETSEO 
Nu het ETSEO wordt uitgevoerd, is ook het uitbetalingsproces van start gegaan. Om dit soepel te 
laten verlopen nog even de belangrijkste punten op een rij voor de contactpersoon financiën van 
het echocentrum:  
• De eerste trimester SEO contactpersoon financiën van het echocentrum vult in Peridos de 

financiële stamgegevens in van uw echocentrum. Beschikbare instructie: ‘Vastleggen financiële 
gegevens zorginstelling’, op terug te vinden op de Peridos-website, onder ‘Eerste Trimester 
SEO - Handleidingen en formulieren’. 
Let op: Het is met ingang van 8 september mogelijk een eigen betaalkenmerk van het 
echocentrum mee te geven bij de uitbetaling van het ETSEO. Het gaat hier om een vast 
kenmerk dat bij iedere maandelijkse ETSEO betaling op het betaalafschrift meegenomen 
wordt. Het kenmerk kan door u worden vastgelegd bij uw bankgegevens in Peridos. Wilt u dat 
het betaalkenmerk bij de eerste uitbetaling in september zichtbaar is, dan is het van belang 
het kenmerk vóór 14 september in te voeren. Bij de betaling staat de betaaldatum vermeld. 
Het gaat dan altijd om de periode 16-[vorige maand] t/m 15-[huidige maand]. Ook dit vindt u 
in bovenstaande handleiding.  

• Raadpleeg de instructie voor het aanmaken en controleren van declaraties door Peridos, 
e-mailnotificaties bij problemen en het declaratieoverzicht en declaratiebundeloverzicht in 
Peridos. Beschikbare instructie: ‘Overzicht van declaraties en declaratiebundels’ terug te 
vinden op de Peridos-website, onder ‘Eerste Trimester SEO - Handleidingen en formulieren’ 

Wanneer volgt de uitbetaling van het ETSEO? 
Alle declaraties die tot en met de 15e van de maand betaalbaar zijn gesteld, worden meegenomen 
in de uitbetaling van die maand. Het Regionaal Centrum voldoet alle betaalbaar gestelde 
declaraties uiterlijk de 23e van de maand aan het echocentrum. 

Termijn ETSEO 
Een ETSEO moet binnen de termijn 12+3 en 14+3 weken (met hoge uitzondering en onderbouwd 
twee dagen eerder of later) uitgevoerd worden. Wij vragen u hierop te letten. Een ETSEO 
uitgevoerd buiten de termijn (12+1 en 14+5) kan door de SPN niet worden uitbetaald.  

 
 
 
 

ETSEO - ECHOSCOPIE 

mailto:imitas@lumc.nl
mailto:imitas@lumc.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F13wekenecho.org%2Fik-ben-zorgverlener%2Fdocumenten%2F&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7Cbbee8bdb300241766ede08d96c71d41c%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637660058414941778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o27JdmHj34aWQWuQm3ieugWSzabJMpv71eWHUV15K4o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.13wekenecho.org%2F&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7Cbbee8bdb300241766ede08d96c71d41c%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637660058414941778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LdIkpSCD1d1iSQpDSg7jTfbBtRIUl4oh5gVwRrYl9RM%3D&reserved=0
mailto:imitas@lumc.nl
https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/
https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/
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OPROEP echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021 
Bent u nog niet opgeleid tot eerste trimester SEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Dan 
komt u wellicht in aanmerking voor een opleiding. Dit zijn de voorwaarden: 
• U heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO met een Regionaal Centrum en;  
• U heeft minimaal 500 TTSEO’s verricht. NB. Heeft u nu nog geen 500 SEO’s uitgevoerd, maar 

verwacht u dat wel binnenkort te behalen? Meld u dan ook bij uw Regionaal Centrum. 
Contractering vindt dan plaats wanneer de 500 TTSEO’s zijn behaald (en de opleiding met goed 
gevolg is afgerond).  

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u zich aanmelden bij uw Regionaal Centrum. In 
september wordt nog een extra opleiding georganiseerd. Let op: de opleiding start komende week!  
 
De volledige opleiding ziet er als volgt uit:  
• Webinars: zelfstudie 

U kunt zich bij uw Regionaal Centrum aanmelden voor de verschillende webinars. Na 
inschrijving ontvangt u een link om het desbetreffende webinar te bekijken. Na het volgen van 
de webinars algemeen en verdieping ontvangt u van het Regionaal Centrum een Bewijs van 
Deelname. Hiermee kunt u zich aanmelden bij Fontys voor de toets. Informatie hierover krijgt u 
per mail van het Regionaal Centrum tegelijk met het Bewijs van Deelname. 
Tijdens de webinars worden al veel vragen van (eerdere) kijkers beantwoord. Ook staan op 
pns.nl veelgestelde vragen over het ETSEO. Het kan zijn dat u na het kijken van de webinars 
toch nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl  
of telefonisch via 024 361 96 03. 

• Toets:  
• Maandag 13 september van 20.00 tot 21.00 uur 
• Herkansing: maandag 20 september van 20.00 tot 21.00 uur 

• Vaardigheidstraining: 
Deelname aan de vaardigheidstraining is alleen mogelijk na een voldoende voor de toets op één 
van de volgende data:  
• 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur (Academy UMCU) 
• 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur (Hogeschool Inholland) 
• 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur (Fontys) 

U kunt wel alvast zich aanmelden voor de vaardigheidstraining via bovenstaande links.  
De volgende opleidingsmogelijkheid zal zijn in de periode januari - maart 2022.  
 
 
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/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/bij-scholing-eerste-trimester-seo
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-obstetrie-seo-1e-trim/praktische-informatie/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Obstetrie-Eerste-trimester-Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-SEO/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – september 2021, nummer 99 

 
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 

Update draaiboek en e-learning prenatale screening begin oktober beschikbaar 

Landelijke webinars prenatale screening 

CLBPS – NEN7510 gecertificeerd! 

Privacyverklaring voor zwangeren herzien 

Privacyverklaring voor zorgverleners 

Publicatie – invloed van prenatale screening op vroege zwangerschapsafbrekingen en babysterfte 

bij aangeboren afwijkingen 

 

Counseling 

Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening 

Registratie bijscholing van counselors 

 

NIPT 

Rectificatie indicatie verwijzing NIPT 

Toegang tot de NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering 

 

Combinatietest 

Laatste mogelijkheid aanvraag combinatietest 

 

Peridos 

Startend zorgverlener 

Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens 
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Update draaiboek en e-learning prenatale screening begin oktober beschikbaar  
Begin oktober zijn de geactualiseerde versies van het Draaiboek Prenatale screening en de E-
learning prenatale screening (screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel 
echoscopisch onderzoek) beschikbaar via https://www.pns.nl/professionals. Beide materialen zijn 
aangepast op de situatie waarin de combinatietest niet meer wordt aangeboden en het ETSEO is 
geïntroduceerd. 
 
Landelijke webinars prenatale screening 
De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de 
zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.  
• Het eerste webinar is een landelijke bijscholing op maandag 1 november van 19.00 tot 21.00 

uur voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich aanmelden 
voor het webinar van 1 november door middel van deze link.  

• Het tweede webinar is een casuïstiekbespreking op dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 
uur voor alle echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich voor dit webinar van 30 
november aanmelden door middel van deze link.  

 
CLBPS – NEN7510 gecertificeerd! 
In 2018 hebben de acht Regionale Centra in Nederland de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale 
Screening (CLBPS) opgericht voor de ondersteuning van hun activiteiten. De CLBPS zorgt onder 
andere voor het landelijk beheer van het informatiesysteem Peridos. De landelijk beheerders 
hebben toegang tot gevoelige persoonsgegevens van zwangeren en tot persoonsgegevens van 
zorgverleners. De CLBPS vindt het belangrijk om goed om te gaan met privacygevoelige informatie 
en heeft zich hierop laten auditeren door Digitrust. In augustus 2021 heeft de CLBPS het 
NEN7510-certificaat behaald voor informatiebeveiliging in de zorg. 
 
Privacyverklaring voor zwangeren herzien 
De privacyverklaring voor zwangeren legt uit hoe de gegevensverwerking verloopt bij het 
onderzoek naar down- edwards- en patausyndroom (de NIPT) en het onderzoek naar lichamelijke 
afwijkingen (de 13 wekenecho en 20 wekenecho): wie verzamelt de gegevens? Waarvoor worden 
ze gebruikt en waar zijn ze opgeslagen? Met deze privacyverklaring wordt voldaan aan eisen in 
artikelen 13 en 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De 
privacyverklaring is herzien omdat het ETSEO onlangs is toegevoegd aan het screeningsaanbod en 
de combinatietest komt te vervallen per 1 oktober 2021. Ook is de tekst op een taalniveau 
geschreven dat voor de meeste zwangeren begrijpelijk is. De privacyverklaring voor zwangeren is 
te vinden op www.pns.nl. 
 
Privacyverklaring voor zorgverleners 
Er is ook een privacyverklaring voor zorgverleners die betrokken zijn bij de prenatale screening. 
Hierin is beschreven welke persoonsgegevens worden vastgelegd, waarvoor en waarom ze worden 
gebruikt en waar ze worden opgeslagen. Met deze privacyverklaring wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikelen 13 en 14 van de AVG. De privacyverklaring is te vinden via 
www.peridos.nl/privacy. 
 

ALGEMEEN 

https://www.pns.nl/professionals/screening-down-edwards-patausyndroom-seo-professionals
https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20211101_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20211130_1/
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/DigiTrust_Certificaat_NEN_7510_CLBPS.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fdocumenten%2Fprivacyverklaring-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-en-onderzoek-lichamelijke-afwijkingen&data=04%7C01%7CAnnette.Stolwijk%40radboudumc.nl%7Ca5f9ef2ca25e4527978008d979ba62c5%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637674663690226826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AOh32csNavVjO3f0VJ4hjboHbd1oSUzVX3dkdafxwos%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peridos.nl%2Fprivacy%2F&data=04%7C01%7CAnnette.Stolwijk%40radboudumc.nl%7Ca5f9ef2ca25e4527978008d979ba62c5%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637674663690236785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GfBZhcdr0sGaR2Eqbp0g8RY%2FopRuv9p%2FXCI0x2o%2FVOU%3D&reserved=0
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Publicatie – invloed van prenatale screening op vroege zwangerschapsafbrekingen en 
babysterfte bij aangeboren afwijkingen 
In een recente studie is onderzocht of er veranderingen waren in de uitkomsten van de 
zwangerschappen, foetale en perinatale sterfte, bij verschillende groepen aangeboren afwijkingen. 
Data hiervoor gebruikt betreft gegevens van Eurocat Noord-Nederland van 8535 kinderen met 
aangeboren afwijkingen die tussen 2001 en 2017 in Noord-Nederland zijn geboren. Tijdens de 
onderzoeksperiode nam de sterfte tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte bij kinderen 
met een aangeboren afwijking toe van 12% in 2001 naar 22% in 2017. In deze periode was een 
duidelijke stijging zichtbaar in het percentage afgebroken zwangerschappen vanwege een 
aangeboren aandoening, terwijl de perinatale sterfte bij kinderen met een aangeboren afwijking 
juist daalde. Deze veranderingen in sterfte waren zichtbaar voor en vlak na de introductie van de 
prenatale screening. In latere jaren bleven de percentages stabiel. Daarnaast was een piek 
zichtbaar in foetale sterfte bij 13-14 weken en bij 21-24 weken, overeenkomstig de twee 
screeningsmomenten tijdens de zwangerschap Met deze studie is voor het eerst in kaart gebracht 
welk effect de prenatale screening heeft op zwangerschapsuitkomsten in Nederland. Vroege 
opsporing van afwijkingen, goede voorlichting en begeleiding van ouders zijn belangrijk in de zorg 
tijdens en na de zwangerschap. 

Het volledige artikel is hier te lezen. 

 
 
 
 
 
Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening 
Sinds kort zijn voor de prenatale screening korte animatievideo’s beschikbaar over de NIPT en de 
13 wekenecho en 20 wekenecho. 
De korte video’s zijn voor een brede groep zwangeren te begrijpen en bedoeld als eerste 
kennismaking met de screening. Ze zijn gemaakt voor mensen die moeite hebben met geschreven 
tekst, maar zijn informatief voor iedereen. Wij adviseren de video’s zelf te bekijken en desgewenst 
zwangeren hierop te wijzen, bij voorkeur voor het eerste bezoek aan de verloskundig zorgverlener. 
 
Registratie bijscholing van counselors 
De huidige bijscholingsronde voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar 
verlengd en loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer dan alvast of al uw gevolgde 
bijscholingen in Peridos zijn vastgelegd (Inloggen in Peridos > Beheer > Zorgverleners > 
Opleidingen). Indien u scholing gevolgd heeft maar deze mist in Peridos, stuur dan het behaalde 
certificaat naar de SPN, via SPN-regionijmegen.@radboudumc.nl. 
 
 
 
 
 
Rectificatie indicatie verwijzing NIPT 
In de SPN-nieuwsbrief 96 - juli 2021 zijn contra-indicaties voor de NIPT genoemd met daaraan 
gekoppeld het advies in deze gevallen de zwangere direct te verwijzen naar een Centrum voor 
Prenatale Diagnostiek (PND-centrum). Het gaat om de volgende contra-indicaties: 
• De zwangere is jonger dan 16 jaar. 
• De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van 

een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven. 
Dit zijn inderdaad contra-indicaties voor de NIPT, omdat ze zijn uitgesloten van deelname aan de 
TRIDENT-studies. Wat niet klopt in deze eerdere berichtgeving is het advies deze zwangere direct 
te verwijzen naar een PND-centrum. De hier genoemde zwangeren hebben geen indicatie voor die 
verwijzing. Nu de combinatietest voor deze vrouwen vervalt, wordt gezocht naar een ander 
alternatief voor deze groep zwangeren.  
Zwangeren met een medische contra-indicatie voor de NIPT, kan men vanaf 1 oktober 2021 wel 
direct naar de PND verwijzen. Dit is in de volgende situaties: 
• Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag 
• De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of 

orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad.  

COUNSELING 

NIPT 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppe.12792
https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/video-nipt
https://www.pns.nl/video-13-wekenecho-20-wekenecho
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/scholing-counselors/bijscholing/huidige-bijscholingsronde
mailto:SPN-regionijmegen.@radboudumc.nl
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Toegang tot de NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering  
Zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering komen tot op heden niet in aanmerking 
voor de NIPT. Nu de combinatietest als alternatief aanbod stopt, vervallen deze exclusiecriteria. Per 
1 oktober 2021 geldt als voorwaarde voor deelname aan de NIPT dat een zwangere onder controle 
is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland. De overige exclusiecriteria voor de NIPT blijven 
van kracht en zijn te vinden op pns.nl. In SPN-nieuwsbrief 95 - juli 2021 is uitgelegd op welke 
manier de NIPT-aanvraag voor zwangeren zonder BSN gemaakt kan worden in Peridos. Op 
www.peridos.nl zal binnenkort meer informatie hierover te vinden zijn.  
 
 
 
 
 
Laatste mogelijkheid aanvraag combinatietest  
Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards- en 
patausyndroom. Dit betekent dat zwangeren die screening op down-, edwards- en patausyndroom 
wensen alleen nog kunnen kiezen voor de NIPT. Bloedafnames en nekplooimetingen als onderdeel 
van de combinatietest kunnen uiterlijk op 30 september worden uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
Startend zorgverlener 
Als startend zorgverlener bent u bevoegd counselingsgesprekken te voeren en/of SEO’s te 
verrichten als u een geldige kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum én voldoet 
aan de hierin vermelde kwaliteitseisen. U bent echter pas bevoegd om in Peridos in te loggen bij 
een zorginstelling als u bij deze zorginstelling staat geregistreerd als counselor of echoscopist. 
Hiermee krijgt u toegang in Peridos tot de gegevens van zwangeren in die zorginstelling. U bent 
verantwoordelijk voor rechtmatig gebruik van uw eigen Peridos-account en voor het beschermen 
van de privacy van uw cliënten. 
Let op bovenstaande als u als zorgaanbieder een pas afgestudeerde zorgverlener in dienst neemt. 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het document: Zorgvuldig omgaan met uw Peridos 
account – informatie voor zorgverleners.   
 
Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens  
Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd 
in Peridos in plaats van elke drie maanden. Dit is onder meer nodig voor het wetenschappelijk 
onderzoek naar de waarde van de eerste trimester SEO (IMITAS-studie). 
 
 
 
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 

COMBINATIETEST 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/combinatietest-en-nipt/nipt
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/SPN_nieuwsbrief_95_21161.pdf
http://www.peridos.nl/
https://assets.website-files.com/60804826daec0634f28b7cf1/611d126a0491fb62a592ba84_Informatie%20voor%20zvl%20over%20informatiebeveiliging.pdf
https://assets.website-files.com/60804826daec0634f28b7cf1/611d126a0491fb62a592ba84_Informatie%20voor%20zvl%20over%20informatiebeveiliging.pdf
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – oktober 2021, nummer 100 

 
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 – Raad van Advies 

Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens 

Landelijke webinars prenatale screening 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten 

 

ETSEO – algemeen 

Vragen over het ETSEO? 

 

ETSEO – counseling 

Aanvraag ETSEO indienen 

Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO 

 

ETSEO – echoscopie  

Tijdige controle aanwezigheid van een aanvraag ETSEO 

Registratiegegevens bij foetus zonder hartactie tijdens ETSEO 

Informatie over eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO 

Geslachtsbepaling 

Verrichten vaginale echo of NT-meting 
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SPN – Raad van Advies  
De SPN heeft sinds 2018 een Raad van Advies om het Bestuur en de Raad van Toezicht van de SPN 
gevraagd en ongevraagd te adviseren over prenatale screening op aangeboren aandoeningen in 
brede zin. Hierbij kan het gaan over de uitvoering van de prenatale screening, de taken die de SPN 
hierbij heeft, maar ook over andere zaken zoals toekomstige ontwikkelingen. Magda Wijnsma heeft 
na 4 jaar de verloskundigen vertegenwoordig te hebben, afscheid genomen van de Raad van 
Advies. Ook de voorzitter van de Raad van Advies, Dominique Smeets, vertegenwoordiger van de 
laboratoria NIPT/PND, heeft afscheid genomen. We danken hen zeer voor de goede adviezen en de 
prettige samenwerking! 
De Raad van Advies heeft nieuwe vertegenwoordigers voorgedragen; deze zijn benoemd door het 
Bestuur van de SPN. We verwelkomen Nanna Coblijn als vertegenwoordiger van de verloskundigen 
in de Raad van Advies en Brigitte Faas als vertegenwoordiger van de laboratoria NIPT/PND. Nanna 
is verloskundige en counselor prenatale screening in de Vroedvrouwenpraktijk Dieren, Doesburg, 
Brummen. Brigitte is laboratoriumspecialist klinische genetica in het Radboudumc in Nijmegen. 
Verder heeft de Raad van Advies een nieuwe voorzitter en een vice-voorzitter benoemd.  
De Raad van Advies bestaat nu uit: 
• Dr. Robbert Rijnders, als vertegenwoordiger van de gynaecologen, voorzitter RvA Bianca 

Bruijns, als vertegenwoordiger van de echoscopisten, vice-voorzitter RvA  
• Nanna Coblijn, als vertegenwoordiger van de verloskundigen 
• Dr. Ilse Feenstra, als vertegenwoordiger van de klinisch genetici 
• Dr. Brigitte Faas, als vertegenwoordiger van de laboratoria NIPT/PND   
 
Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens   
Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd 
in Peridos. Dit is onder meer nodig voor de wetenschappelijke IMITAS-studie naar de voor- en 
nadelen van het ETSEO.   
 
Landelijke webinars prenatale screening 
De Regionale Centra organiseren in het najaar van 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de 
zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. 
• Het eerste webinar is een landelijke bijscholing op maandag 1 november van 19.00 tot 21.00 

uur voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich aanmelden 
voor het webinar van 1 november via deze link. Tijdens dit webinar worden de volgende 
thema’s besproken: start ETSEO en vragen, resultaten onderzoek #jouwkeuzeonzezorg, uitleg 
over de nieuwe bijscholingsronde counselors en de bespreking van een publicatie over 
aangeboren afwijkingen. 

• Het tweede webinar is een casuïstiekbespreking op dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 
uur voor alle echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich voor dit webinar van 30 
november aanmelden via deze link. Deze casuïstiekbespreking zal volledig in het teken staan 
van het ETSEO. Casussen worden behandeld en veelgestelde vragen die bij de helpdesk zijn 
gemeld, worden besproken.  

De programma’s kunt u vinden op clbps.nl. Accreditatiepunten worden alleen toegekend als het 
gehele webinar is gevolgd. 
 
Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten 
Het beleid omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gewijzigd naar 
aanleiding van de versoepelingen van de Rijksoverheid eind september. De wijzigingen worden 
eind van de week gepubliceerd op de website van het RIVM (SEO en COVID-19 | Prenatale en 
neonatale screeningen (pns.nl).  
 
  
 

ALGEMEEN 

https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20211101_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20211130_1/
https://www.clbps.nl/
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/coronavirus/seo-en-coronavirus
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/coronavirus/seo-en-coronavirus
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Vragen over het ETSEO? 
Bent u verloskundig zorgverlener, counselor of echoscopist en heeft u vragen over het ETSEO? Dan 
kunt u daarvoor terecht bij: 
• De veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO (pns.nl). Deze rubriek wordt regelmatig 

bijgewerkt.   
• Beoordeling en registratie (pns.nl). De belangrijkste aandachtspunten bij het registreren en 

beoordelen van anatomische structuren, obstetrische parameters en biometrie. Het overzicht 
wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de vragen die binnenkomen via de Peridos helpsdesk. 

• De handleidingen en formulieren op peridos.nl.  
• De helpdesk van Peridos. Een deel van de vragen die bij de helpdesk binnenkomen wordt 

besproken tijdens de landelijke webinars op 1 en 30 november 2021. 
• Het vragenkwartier Peridos, iedere vrijdag in oktober om 10.00 uur. 
 
 
 
 
 
Aanvraag ETSEO indienen  
Het echocentrum mag een ETSEO pas uitvoeren als er in Peridos een aanvraag ETSEO aanwezig 
is. Om op tijd een ETSEO in te kunnen plannen, is het belangrijk dat een zwangere zo snel mogelijk 
beslist of ze een ETSEO wil en dat de counselor zodra de definitieve ATD bekend is de ETSEO-
aanvraag indient. 
In de opstartfase is de aanvraag niet altijd goed gegaan. Voor de uitbetaling van het ETSEO aan 
het echocentrum moet de aanvraag uiterlijk bij 14+5 dagen ingediend zijn. Binnenkort wordt het 
tijdelijk mogelijk om voor al uitgevoerde ETSEO’s de aanvraag alsnog in te dienen. Hierover volgt 
in de volgende nieuwsbrief meer informatie.  
 
Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO 
Als de ATD in de ETSEO-aanvraag aangepast moet worden, kan de counselor dat zelf doen als de 
nieuwe datum niet meer dan 30 dagen afwijkt van de eerder ingediende ATD. Een ETSEO-aanvraag 
kan in Peridos zelf gewijzigd worden, of opnieuw vanuit het bronsysteem opgestuurd worden. 
Buiten deze termijn van 30 dagen moet een verzoek tot wijziging bij de helpdesk 
van Peridos ingediend worden. 
 
 

Echoscopie 
 
Tijdige controle aanwezigheid aanvraag ETSEO 
Voordat een ETSEO uitgevoerd mag worden, dient er een aanvraag hiervoor aanwezig te zijn 
in Peridos. De aanwezigheid van een aanvraag ETSEO in Peridos is:  
• Verplicht omdat de zwangere toestemming moet hebben gegeven voor uitvoering van 

het ETSEO in het kader van de IMITAS-studie. Zonder vooraf gegeven toestemming mag geen 
ETSEO worden verricht.   

• Een voorwaarde voor de uitbetaling van het ETSEO. Peridos keurt de aangeleverde ETSEO-
gegevens af als blijkt dat er geen aanvraag is.   

We adviseren om een tijdige controle van de aanwezigheid van aanvragen ETSEO in Peridos op te 
nemen in uw werkproces. Als bij de controle blijkt dat er geen aanvraag in Peridos staat, is er nog 
tijd om hierover contact op te nemen met de counselingspraktijk. Deze controle kan ook door 
een praktijkassistent worden gedaan. Hiervoor kan de rol ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO 
worden aangevraagd bij de SPN.  
 

ETSEO – ALGEMEEN  

ETSEO - COUNSELING 

ETSEO - ECHOSCOPIE 

https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen?utm_campaign=Pre%20en%20neontale%20screening&utm_medium=email&utm_source=Spike
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/beoordeling-registratie
https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening
https://www.peridos.nl/contact/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGQ3ZGE4YjMtMjY4ZC00MzBmLTk1MTctMGVjZTQ0ZGIxNWJi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cd8466c6-d7ce-410a-be13-33e40185fdab%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229971ecfd-da31-4e49-8955-96ff4bc66c37%2522%257d%26utm_source%3DSpike%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DPre%2Ben%2Bneontale%2Bscreening%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cc33d521-8e21-4ad7-bd4b-fec1f60ed4f0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.peridos.nl/contact/
https://www.peridos.nl/contact/
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Registratiegegevens bij foetus zonder hartactie tijdens ETSEO 
Tijdens een ETSEO kan het zijn dat de foetus geen hartactie heeft. Als dit aan de orde is, geldt 
voor de registratie:  
• Vul ‘nee’ in bij het veld ‘hartactie aanwezig’ (dat is een verplicht veld). 
• Het is niet nodig om de gedetailleerde anatomie te registreren in het bronsysteem.  
• Het is ook niet nodig om een conclusie en advies van het ETSEO te registreren.  
In geval van een meerling wordt gekeken op foetusniveau: 
• Is tijdens het ETSEO bij een van de foetussen geen hartactie geconstateerd? Registreer dat 

dan bij die foetus.  
• Is er bij tenminste één foetus van de meerling wel sprake van hartactie, dan dienen de velden 

conclusie en advies wel ingevuld te worden. 
Alleen bij een correcte registratie kan het ETSEO van elke foetus worden uitbetaald.  
 
Informatie over eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO 
Vanaf december vragen de Regionale Centra logboeken op bij alle ETSEO-echoscopisten en wordt 
gestart met de eerste ronde beeldbeoordeling van het ETSEO. Deze ronde loopt door in het eerste 
kwartaal van 2022. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u spannend is om een eerste keer 
beoordeeld te worden op de ETSEO-beelden. Het is wellicht een geruststelling om te weten dat de 
Regionale Centra deze eerste ronde beeldbeoordeling met name zien als deskundigheids-
bevordering en een moment om met elkaar te leren hoe we de uitvoering van het ETSEO kunnen 
optimaliseren. U ontvangt op basis van uw logboek persoonlijke feedback en tips om uw vaardig-
heden te verbeteren. Wanneer u een onvoldoende aantal punten haalt, zult u het advies krijgen om 
een hands-on training te volgen. Ook zal u gevraagd worden om binnen drie tot zes maanden 
opnieuw een logboek in te leveren. De uitkomsten van de beoordelingen geven het RIVM en 
de Regionale Centra inzicht in waar behoefte is aan bijscholing en waar extra aandacht aan 
besteed moet worden bij de opleiding van nieuwe ETSEO-echoscopisten. 
 
Geslachtsbepaling 
De Regionale Centra krijgen signalen dat echoscopisten bij het ETSEO naar het geslacht kijken en 
dit mededelen aan de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is 
afgesproken dat er géén geslachtsbepaling plaatsvindt bij het ETSEO, omdat het niet is toegestaan 
om te screenen op geslacht. Daarom wordt bij de NIPT ook niet gekeken naar de geslachts-
chromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het ETSEO een medische echo is en 
onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en dat er daarom niet wordt gekeken naar 
het geslacht.  
 
Verrichten vaginale echo of NT-meting 
In sommige gevallen is het ETSEO beter vaginaal dan abdominaal te verrichten. Zorg ervoor dat u 
zich bekwaam voelt om dit te doen. Vraag een collega of zoek indien nodig bijscholing hiervoor. 
Hetzelfde geldt voor het doen van de NT-meting.  
 
 
De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 
geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.  
 

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

Nieuwsbrief – november 2021, nummer 101 

 
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 

Landelijke webinar prenatale screening 

Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens 

Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners 

Combinatietest is gestopt vanaf 1 oktober 2021 

NIPT-laboratoria per april 2023 

 

Counseling en ETSEO 

Geslachtsbepaling 

Indicatie GUO type 1 ETSEO 
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Aantal counselingsgesprekken 2021 

 

Echoscopie 

Scholing ETSEO in 2022 

Kwaliteitsstandaard CRL- en NT-meting bij ETSEO aangepast 

Aanvraag ETSEO en uitbetaling: tijdelijk aangepast 

Voorkom uitbetalingsproblemen op de langere termijn 
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Landelijke webinar prenatale screening  
De Regionale Centra organiseren een landelijke casuïstiekbespreking op dinsdag 30 november van 
15.00 tot 17.00 uur voor echoscopisten en andere belangstellenden die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de prenatale screening. Accreditatie is aangevraagd. Het webinar is niet on demand 
terug te kijken. Voor het programma en aanmelding: website van de CLBPS. 
 
Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens   
Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd 
in Peridos. Dit is onder meer nodig voor de wetenschappelijke IMITAS-studie naar de voor- en 
nadelen van het ETSEO. Graag hiervoor uw aandacht. 
 
Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners  
Een zorgverlener kan in meerdere regio’s werkzaam zijn. Bij individuele kwaliteitstoetsingen, zoals 
toetsing normaantallen, toetsing bijscholing en de beeldbeoordeling bij echoscopisten, wordt er 
tussen de regio’s steeds afstemming gezocht over wie de toetsing uitvoert. Daarnaast is het soms 
voor de zorgverlener niet duidelijk waar men terecht kan met vragen over bijvoorbeeld de 
kwaliteitsovereenkomst. De Regionale Centra (RC) hebben daarom afgesproken om per 
zorgverlener en per kwaliteitsovereenkomst een primair RC aan te wijzen. Dit is in principe het RC 
van de regio waar de zorgverlener de meeste verrichtingen uitvoert met betrekking tot het type 
kwaliteitsovereenkomst. Het kan zo zijn dat een zorgverlener voor counseling een ander primair RC 
heeft dan voor echoscopie. Elke echoscopist krijgt één primair RC toegewezen voor de echoscopie 
(ETSEO en TTSEO). Alleen in uitzonderingsgevallen kan voor een specifiek verrichtingstype een 
ander RC worden toegewezen.   
Het primaire RC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele kwaliteitstoetsingen van 
de zorgverlener voor het betreffende verrichtingstype. Daarnaast is het primaire RC aanspreekpunt 
voor de zorgverlener. Zorgverleners die in meerdere regio’s werken, krijgen binnenkort informatie 
over hun primaire RC.   
 
Combinatietest is gestopt vanaf 1 oktober 2021 
Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- 
en patausyndroom te doen. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat 
nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT 
betrouwbaarder is dan de combinatietest. Doordat er nog weinig gebruik gemaakt werd van de 
combinatietest, was het moeilijk om de kwaliteit van dit screeningonderzoek te blijven borgen. Het 
was dan ook niet meer gewenst om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. Het Centrum 
voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM heeft de informatiematerialen en kwaliteitseisen 
aangepast. De verwachting is dat rond december de nieuwe folders besteld kunnen worden. 
 
NIPT-laboratoria per april 2023 
Op dit moment is de NIPT (niet-invasieve prenatale test) beschikbaar als onderdeel van een 
wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2) voor het screeningonderzoek op down-, edwards-, en 
patausyndroom. De minister heeft het RIVM-CvB gevraagd om de invoering van de NIPT als 
regulier screeningsprogramma vanaf 1 april 2023 voor te bereiden. Dat betekent dat bepaalde 
diensten ingekocht moeten worden. Inmiddels is de aanbesteding van de NIPT-laboratoria 
afgerond. De huidige 3 laboratoria in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht zullen ook na april 2023 
de NIPT gaan uitvoeren.  
Voor het hele bericht zie: Laboratoriumdiensten voor de uitvoering van de NIPT zijn ingekocht | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 
 
  
 

ALGEMEEN 

https://www.clbps.nl/agenda-webinars/casu-iuml-stiekbespreking-etseo/
https://www.pns.nl/nieuws/laboratoriumdiensten-voor-uitvoering-van-nipt-zijn-ingekocht
https://www.pns.nl/nieuws/laboratoriumdiensten-voor-uitvoering-van-nipt-zijn-ingekocht
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Geen geslachtsbepaling 
Het blijkt in de praktijk dat veel zwangeren de echoscopist vragen om een geslachtsbepaling te 
doen bij het ETSEO. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het ETSEO. Het is niet toegestaan om 
te screenen op geslacht. Daarom wordt ook bij de NIPT niet gekeken naar de 
geslachtschromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het ETSEO een medische 
echo is en onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en dat daarom niet wordt 
gekeken naar het geslacht. Als dit al bij de counseling duidelijk wordt gemaakt, creëert het geen 
verkeerde verwachtingen en helpt dit de echoscopist. 
 
Indicatie GUO type 1 ETSEO 
Er wordt regelmatig ‘GUO type 1 indicatie’ aangevinkt in de Peridos-aanvraag voor een ETSEO 
zonder dat in het opmerkingenveld staat wat de reden daarvoor is. Het gevolg daarvan is dat de 
ETSEO-echoscopist met de zwangere in de kamer de verloskundige moet bellen om toelichting te 
vragen of er contact is geweest met een centrum voor PND. Dit kan worden voorkomen door het 
opmerkingenveld te gebruiken en aanvullende informatie over de indicatie voor een GUO type 1 te 
noteren. Graag uw aandacht hiervoor. 
 
BMI 
Beeldvorming bij het ETSEO kan soms lastig zijn. Dat kan te maken hebben met een foetus die 
zeer beweeglijk is, door littekenweefsel, maar ook door maternale obesitas. Zwangeren met een 
hoog BMI kunnen zeker deelnemen aan het ETSEO. Soms is de beeldvorming abdominaal zelfs 
onverwacht goed. Echter zal bij zwangeren met een hoog BMI vaker een vaginale echo moeten 
worden aangeboden. De beeldvorming van een vaginale echo is vaak beter dan die bij een 
abdominale echo in het eerste trimester. Het advies aan echoscopisten is om niet terughoudend te 
zijn met het aanbieden van een vaginale echo. Advies aan counselors is om de zwangere met een 
hoog BMI te informeren dat bij een ETSEO via de buik niet altijd alles goed in beeld te brengen is 
en dat dan mogelijk een vaginale echo aangeboden zal worden. Een zwangere mag de vaginale 
echo uiteraard altijd weigeren. 
 
 
 
 
 
Aantal counselingsgesprekken 2021 
Let erop dat u in 2021 voldoende counselingsgesprekken voert. Voor dit jaar geldt een norm van 
35 gesprekken. In het voorjaar van 2022 zal de SPN toetsen of u voldoende zwangeren heeft 
gecounseld in 2021. Wilt u langdurige afwezigheid in 2021 aan ons doorgeven, zodat we daarmee 
rekening kunnen houden? Geef dit door via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. 

COUNSELING EN ETSEO 

COUNSELING 

mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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Echoscopie 
 
Scholing ETSEO in 2022 
In 2022 is het voor echoscopisten mogelijk om mee te doen aan een opleiding tot ETSEO-
echoscopist. De eerste opleidingsronde zal plaatsvinden in het begin van het jaar (tussen januari 
en maart) en de tweede in het najaar (tussen september en november). 
Voorwaarden voor deelname aan de opleiding tot ETSEO-echoscopist: 
• U heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO met een Regionaal Centrum.  
• U heeft minimaal 500 TTSEO’s verricht  
• U heeft een voldoende behaald bij de beeldbeoordeling van het TTSEO  
Belangrijk: heeft u nu nog geen 500 TTSEO’s uitgevoerd, maar verwacht u dat aantal wel 
binnenkort te halen? Meld u dan ook bij de SPN. De SPN beslist of u al toegelaten wordt tot de 
opleiding. U krijgt dan het ETSEO-contract wanneer u 500 TTSEO’s hebt uitgevoerd én als u de 
ETSEO-opleiding met goed gevolg hebt afgerond.  
 
Kwaliteitsstandaard CRL- en NT-meting bij ETSEO aangepast 
Sinds de start van het ETSEO in onderzoeksetting op 1 september 2021, is gebleken dat de 
metingen van de CRL en de NT de nodige vragen oproepen. Omdat dit zou kunnen leiden tot 
onnodige verwijzingen naar de PND-centra, is besloten om de uitvoering, registratie en verwijzing 
van deze CRL- en NT-metingen op enkele punten aan te passen. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd 
in de Kwaliteitseisen ETSEO, inclusief kwaliteitsstandaard en de Kwaliteitsbeoordeling ETSEO. Deze 
zijn binnenkort te raadplegen op de PNS-website. Hieronder zijn deze wijzigingen nader toegelicht. 
 
CRL-meting: meten tot en met 84 mm 
Voortaan wordt de CRL tot en met 84 mm gemeten en daarboven niet. Een CRL-meting van meer 
dan 84 mm is namelijk niet betrouwbaar en dus niet bruikbaar. Dit is de nieuwe 
kwaliteitsstandaard: 
• Meet de CRL tot en met 84 mm en verwijs bij een CRL < p 2,3.  
• Is de CRL niet goed te meten of > 84 mm? Laat dan het veld van de CRL-meting leeg.  
Dit is geen reden voor een verwijzing. De algehele conclusie is in dat geval: geen bijzonderheden. 
Deze situatie is alleen van toepassing als er geen verdenking is op een afwijking. 
 
ETSEO en à terme datum 
Bij de termijnecho wordt de à terme datum vastgesteld; hierbij is het dateringsprotocol van de 
NVOG leidend. Het is niet de bedoeling om bij het ETSEO deze à terme datum aan te passen. Zoals 
vermeld is in de kwaliteitsstandaard ETSEO, verwijst u de zwangere bij een te kleine CRL (<p2,3) 
naar een PND-centrum. Bij een te grote CRL is dat niet nodig. 
 
Nekplooi beoordelen (NT-meting): als meten niet lukt 
Het blijkt soms lastig te zijn om de NT te meten. Verschillende echoscopisten vroegen zich af wat 
ze moeten doen als de NT bij het ETSEO niet goed te meten is. Om dit te ondervangen is de 
kwaliteitsstandaard aangevuld: is de nekplooi wel gezien, ziet deze er (zonder twijfel) niet verdikt 
uit, maar lukt meten niet? Laat het veld van de NT-meting in dat geval leeg. En noteer “niet 
beoordeelbaar” bij de anatomische structuur “nek/huid”. De algehele conclusie is op basis daarvan: 
“geen bijzonderheden”. Er is geen reden voor verwijzing. 
 
Meer informatie: 
• Aangepaste informatie vindt u binnenkort terug op: www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-

trimester-seo/beoordeling-registratie.  
• Ook de vernieuwde versies van de kwaliteitseisen ETSEO zullen binnenkort te raadplegen zijn 

op: www.pns.nl/kwaliteitseisen. 
 
 

ECHOSCOPIE 

https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/kwaliteit-en-beleid/kwaliteitseisen
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
http://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/beoordeling-registratie
http://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/beoordeling-registratie
http://www.pns.nl/kwaliteitseisen
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Aanvraag ETSEO en uitbetaling: tijdelijk aangepast 
Echoscopisten krijgen een ETSEO alleen uitbetaald als de verloskundig zorgverlener een aanvraag 
heeft gedaan in Peridos bij uiterlijk een termijn van 14+5 weken. Controles in Peridos laten zien 
dat er verschillende verrichtingen zijn waarbij een (tijdige) aanvraag ontbreekt. Dat betekent dat 
de ETSEO’s niet uitbetaald kunnen worden. Om echoscopisten - in deze eerste maanden van het 
ETSEO - tegemoet te komen, wordt dit proces tijdelijk aangepast. Wat moeten echocentra doen om 
de verrichtingen toch nog uitbetaald te krijgen?   
1. Kijk in Peridos in het gegevensoverzicht naar de ‘foute regels’. 
2. Neem contact op met de verloskundig zorgverlener om de ontbrekende aanvragen alsnog aan te 

leveren aan Peridos. 
3. Controleer of de aanvraag nu ook echt is gedaan.  
4. Er vindt dan een automatische hervalidatie plaats die ervoor zorgt dat een eerdere afgekeurde 

uitslag alsnog wordt goedgekeurd. U hoeft deze niet opnieuw te versturen. 
U heeft tot het einde van dit jaar de tijd om deze inhaalslag te maken en alsnog verrichtingen te 
laten uitbetalen. Hierna geldt weer de voorwaarde dat er eerst een aanvraag moet zijn voordat u 
een ETSEO uitvoert. Die aanvraag moet dan weer uiterlijk bij 14+5 weken in Peridos staan. 
 
Voorkom uitbetalingsproblemen op de langere termijn 
Om uitbetalingsproblemen in de toekomst te voorkomen, adviseren wij u om het tijdig controleren 
van de ETSEO-aanvragen standaard op te nemen in uw werkproces. Wil een zwangere een 
afspraak maken? Check dan direct of de aanvraag in Peridos staat. Blijkt bij de controle dat er 
geen aanvraag in Peridos staat? Dan is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de 
counselingspraktijk. Een praktijkassistent kan deze controle ook doen. Vraag hiervoor de rol van 
ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO aan bij de SPN als u dit nog niet heeft gedaan, dit kan per 
e-mail via SPN-regionijmegen@radboudumc.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.  
 

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

Nieuwsbrief – december 2021, nummer 102 

 
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: 
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Vacature medewerker beleid & kwaliteit 
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Onderzoek positionering prenatale screening 
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Opleidingsplekken beschikbaar TTSEO opleiding 

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling ETSEO  

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling TTSEO  
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Vertrek Merel Oortveld 
Senior-beleidsmedewerker Merel Oortveld gaat de SPN eind 2021 verlaten. Merel blijft wel werken 
voor de prenatale screening, maar dan bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. 
Ze gaat meewerken aan de implementatie van de NIPT in het reguliere programma van prenatale 
screening. Ze zal zich vooral bezighouden met de digitalisering van de bloedafname voor de NIPT 
en de NIPT-dataset. De SPN bedankt Merel voor haar inzet in de afgelopen jaren en wenst haar 
veel succes bij haar nieuwe uitdaging. 
 
Vacature medewerker beleid & kwaliteit  
Vanwege het vertrek van Merel en een toename van het aantal echocentra in onze regio, zoeken 
we een nieuwe medewerker. Deze medewerker zal een deel van de kwaliteitsaudits bij de 
echocentra gaan doen, meewerken aan de kwaliteitsbeoordeling van de echoscopisten en zich 
richten informatievoorziening zoals via nieuwsbrief en website. Voor meer informatie, zie vacature.   
 
 
 
 
 
Onderzoek positionering prenatale screening  
Op 16 december is een rapport aangeboden aan de Tweede Kamer waarin de resultaten van een 
onderzoek gepresenteerd zijn naar de vraag of prenatale screening als reguliere medische zorg 
geregeld zou moeten worden en niet via Wet op bevolkingsonderzoek. De belangrijkste conclusie 
uit het onderzoeksrapport is dat geen van de geïnterviewde partijen, professionals en (aanstaande) 
ouders pleit voor het aanmerken van prenatale screening als reguliere medische zorg. De 
meerwaarde van de huidige positionering van prenatale screening wordt met name gezien in de 
landelijke uniformiteit met centrale coördinatie en regie op het programma. In het 
onderzoeksrapport zijn enkele adviezen gegeven om de organisatie van de prenatale screening 
verder te optimaliseren.  
Kortom: een compliment voor ons allen over hoe we de prenatale screening in Nederland 
uitvoeren! 
Meer informatie: Aanbiedingsbrief en onderzoeksrapport. 
 
Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten  
De geactualiseerde contracten met zorgaanbieders en kwaliteitsovereenkomsten met zorgverleners 
voor zowel counseling, ETSEO als TTSEO komen beschikbaar per 17 januari 2022. Uw nieuwe 
contract en/of kwaliteitsovereenkomst is pas geldig als u deze in Peridos hebt gaccordeerd. Het is 
dan ook van belang dat u op of zo snel mogelijk na 17 januari 2022 in Peridos inlogt en het 
contract accordeert.  
Een wijziging in de kwaliteitsovereenkomst voor zorgverleners gaat over de registratie in Vektis. 
Per 15 december 2021 is Peridos namelijk de bron voor de registratie van de verrichtingen 
prenatale screening in het AGB-register van Vektis. Voor een juiste registratie van deze 
erkenningen/ kwalificaties in dit register, is vanuit Peridos eenmalig een lijst aangeleverd 
aan Vektis met alle zorgverleners met een actuele kwaliteitsovereenkomst. U hoeft hier dus geen 
actie op te ondernemen. Vektis informeert u zodra de juiste erkenningen/kwalificaties zijn 
doorgevoerd. De Regionale Centra geven de mutaties in deze kwalificaties voortaan door aan 
Vektis. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw erkenningen/kwalificaties 
in Vektis. Een juiste registratie is van belang voor het verwerken van declaraties door 
zorgverzekeraars.   
Verwacht u problemen met het accorderen van uw contract of kwaliteitsovereenkomst op of vlak 
na 17 januari? Neem dan spoedig contact met ons op via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.  
 

SPN 

ALGEMEEN 

https://www.radboudumc.nl/vacatures/110201-medewerker-beleid-kwaliteit-stichting-prenatale-screening-regio-nijmegen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2021%2F12%2F16%2Fkamerbrief-over-aanbieding-onderzoeksrapport-positionering-prenatale-screening-in-relatie-tot-reguliere-geboortezorg&data=04%7C01%7Cannette.stolwijk%40radboudumc.nl%7Cf05202ad00af4479bf6408d9c4813007%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637756882348994674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=G3b4ePqUn7nPExq77xAUzY5jLk0Ib%2FURcDEcdNpqFgI%3D&reserved=0
mailto:SPNregionijmegen@radboudumc.nl
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Extra aandacht voor bestaande COVID-maatregelen 
Naar aanleiding van de nieuwe aangescherpte COVID-maatregelen per 18 december jl. vragen wij 
iedereen de zwangeren te (blijven) verwijzen naar de informatie hierover op: 
• ETSEO en COVID-19 
• TTSEO en COVID-19 
De PNS-website is aangevuld met relevante informatie. De maatregelen zijn niet gewijzigd, maar 
verdienen in deze aanhoudende weerbarstige tijden extra de aandacht van zowel de zorgverlener 
als de zwangere. 
Graag voor drie punten extra de aandacht: 
1. Alleen de partner mag mee 

Wijs op uw website, bij de counseling en bij het maken van de echo-afspraak erop dat naast 
(of in plaats van) de partner geen andere begeleiders en geen kinderen mee kunnen naar het 
ETSEO en TTSEO. U kunt hiervoor verwijzen naar de PNS-website. Zeker nu de scholen zijn 
gesloten, is het belangrijk dit extra te (blijven) benadrukken. 

2. Mondneusmasker 
Informeer de zwangere duidelijk over het dragen van een mondneusmasker tijdens het echo-
onderzoek waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Informeer haar bijvoorbeeld 
bij de counseling, op uw website, bij het (telefonisch) inplannen van de afspraak en bij de 
ingang van het echocentrum.  
Zwangeren hebben meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Zie voor meer 
informatie: RIVM | Covid 19 - zwangerschap. 

3. Zelftest of afspraak bij de GGD bij zwangere met klachten? 
Hierover is navraag gedaan bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het 
RIVM. Ook voor zwangeren geldt dat men een zelftest kan gebruiken bij klachten die passen bij 
COVID-19. Bij een positieve test dient de zwangere een afspraak bij de GGD te maken om de 
uitslag te laten bevestigen. Bij klachten kan men ook meteen een afspraak maken bij de GGD. 
Zelftesten kunnen niet gebruikt worden voor het opheffen van quarantainemaatregelen. 
Daarnaast wordt zwangeren met een kwetsbare gezondheid geadviseerd om altijd een test-
afspraak te maken bij de GGD. Zie RIVM | Covid-19 - zelftesten.  
Een zwangere met een negatieve (zelf)testuitslag mag naar het SEO komen. 

 
Informatiebeveiliging & Privacy, onlosmakelijk met elkaar verbonden   
Elke zorgverlener, zorgaanbieder en Regionaal Centrum heeft te maken met de verwerking van 
algemene en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens die met uiterste zorgvuldigheid verwerkt 
dienen te worden. De hedendaagse techniek geeft ons hier steeds meer handvatten voor, maar 
bevat ook kwetsbaarheden in het gebruik ervan.   
Veilig mailen is mailen via een programma dat geclassificeerd is als ‘veilig’ (een voorbeeld hiervan 
is het programma ‘Zorgmail’). De verbinding tussen de zender en ontvanger komt daarmee tot 
stand via een verbinding die een extra bescherming biedt en waarin berichten worden versleuteld. 
Deze manier van mailen geeft mogelijkheden om veilig en makkelijk te communiceren met 
collega’s, patiënten, cliënten, overheidsinstanties of andere partners binnen de zorgketen.   
De praktijk laat zien dat ‘onveilig mailen’ een vaak voorkomende beveiligingsincident is. Wet- en 
regelgeving, zoals de AVG en de NEN7510, stellen hierin duidelijke eisen waaraan elk RC en 
zorgverlener zich moeten houden.  
De ’gouden regel’ is dat een combinatie van algemene persoonsgegevens (zoals naam, BSN en 
geboortedatum) en bijzondere persoonsgegevens (zoals medische informatie) nooit onbeveiligd 
verstuurd of doorgestuurd mogen worden. Indien het dergelijke persoonsgegevens betreft moet 
het via een beveiligde portal. Indien deze gegevens verstuurd worden aan de helpdesk Peridos, 
dan kan de communicatie veilig verlopen via het webformulier op de Peridos-website. In het 
algemeen geldt: stuur zo min mogelijk persoonsgegevens! 
Bewustwording is vaak een eerste stap om beveiligingsincidenten te voorkomen. Dit vraagt een 
alertheid van een ieder die hier mee te maken heeft.  
 

http://www.pns.nl/13-wekenecho/13-wekenecho-en-covid-19
http://www.pns.nl/20-wekenecho/20-wekenecho-en-covid-19
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/
http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten
https://www.peridos.nl/helpdesk/
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Evaluatie webinars 1 en 30 november 2021 en webinars 2022  
Op 1 november vond een algemeen landelijk webinar plaats en op 30 november een casuïstiek-
bespreking.Op 1 november keken 1.422 zorgverleners naar de livestream en werd het webinar 
gewaardeerd met een 7,5. Dit webinar is nog steeds terug te kijken via deze link.  
Op 30 november keken er 932 zorgverleners. Dit webinar kreeg een 8,5 als rapportcijfer. De 
presentatie van Andrea Stoop met de beelden die gebruikt kunnen worden voor het ETSEO-logboek 
is geplaatst op de website van de CLBPS. De casuïstiekbespreking is vanwege de gevoelige beelden 
niet terug te kijken. De webinars worden enorm gewaardeerd door de deelnemers. In de evaluatie 
is aangegeven dat men het fijn vindt dat er geen reistijd is, dat je de beelden goed ziet op het 
beeldscherm en dat de concentratie hoog is. Vanwege het succes van de webinars willen de 
regionale centra ook in 2022 landelijke webinars organiseren. In het najaar zullen opnieuw twee 
webinars georganiseerd worden, een algemeen webinar en een casuïstiekbespreking. Houdt 
hiervoor de nieuwsbrieven in de gaten. In het voorjaar van 2022 zullen de regionale centra 
bijeenkomsten op locatie organiseren, mits de coronabeperkingen dat toelaten.   
  
 
 
 
 
Wel of geen NIPT als er afwijkingen zijn gezien bij het ETSEO en vice versa 
Waarom mag er geen NIPT meer worden uitgevoerd als het ETSEO afwijkend is? 
Als het ETSEO afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste 
vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg 
aangeboden. Wilde de zwangere meedoen aan de NIPT, maar heeft ze op dat moment nog geen 
bloed laten prikken? Dan moet de counselor de aanvraag voor de NIPT intrekken. 

  
Waarom mag er geen ETSEO worden uitgevoerd als de NIPT afwijkend is? 
Als de NIPT afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste 
vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg 
aangeboden. Heeft de zwangere al een ETSEO gepland? Dan zegt de counselor deze afspraak af. 

  
Moet de uitslag van de NIPT bekend zijn voordat het ETSEO wordt uitgevoerd?  
Nee, dat hoeft niet. Als de zwangere bloed heeft laten prikken voor de NIPT en ze de uitslag nog 
niet binnen heeft, mag de echoscopist het ETSEO gewoon uitvoeren.  

  
Een zwangere doet een NIPT. Een paar dagen later blijkt dat zij een afwijkende uitslag heeft bij het 
ETSEO. Wordt de NIPT dan stopgezet? 
Nee, dan wordt de NIPT doorgezet, in dit geval wordt geen terugbetaling gedaan. Alleen als de 
zwangere nog geen bloed heeft laten afnemen, trekt de counselor de aanvraag voor NIPT in en 
komt een zwangere in aanmerking voor terugbetaling. Bij het counselingsgesprek is het handig de 
zwangere erop te wijzen altijd zo laat mogelijk te betalen voor de NIPT. Dan hoeven er zo min 
mogelijk terugbetalingen gedaan te worden. 
Voor meer informatie zie: De relatie met andere onderzoeken (pns.nl) 
 
Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start  
Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale 
screening. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De 
regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf. 
In vijf jaar dient de counselor prenatale screening twintig accreditatiepunten te halen voor dit 
onderwerp. De 20 accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld:  
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis   
• 4 punten voor een verplichte e-learning    
• 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden   
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie   
Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 te behalen accreditatiepunten voor counseling 
prenatale screening onderdeel van het totale aantal van de 200 verplicht te behalen punten in 5 
jaar. Voor verloskundigen wordt dit onderdeel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. De KNOV 
informeert de verloskundigen hierover op korte termijn. 
Counselors kiezen zelf welke bijscholing zij willen volgen. Het aanbod is vanaf januari te vinden 
op www.pe-online.org/public en https://medischescholing.nl/. Meer informatie: PNS-website.  

COUNSELING 

https://www.clbps.nl/agenda-webinars/landelijke-bijscholing-prenatale-screening/
https://www.clbps.nl/agenda-webinars/casuistiekbespreking-etseo-terugkijken-niet-meer-mogelijk/
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen/relatie-met-andere-onderzoeken
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fprofessionals%2Fnipt-seo%2Fscholing-counselors%2Fe-learning&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C3bee2416008e4ee6842e08d9ad9b48ab%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637731704722596318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jC39gJFuGBSYg6zVEhYofXal30n2nKYyhTt%2FmTKCDlU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pe-online.org%2Fpublic%2Findex.aspx%3Fpid%3D222&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C3bee2416008e4ee6842e08d9ad9b48ab%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637731704722606315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=19of78aZyKBHpiUTGfsmbTyEQo%2BJdyL%2FcFmcM1aP31s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedischescholing.nl%2F&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C3bee2416008e4ee6842e08d9ad9b48ab%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637731704722606315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qoxt7YJOzLKBnOPLZL20aTjX9v8QdEH22NG%2FVB2aXs8%3D&reserved=0
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing-counselors/bijscholing/nieuwe-bijscholingsronde-2022-2026
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TrainTool stopt  
De bijscholing counseling via TrainTool is definitief gestopt. Via TrainTool toetsten counselors hun 
vaardigheden doordat zij stukjes counselingsgesprek filmden in reactie op situaties die zij te zien 
kregen. In de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er 1901 deelnemers geweest die de toets hebben 
gemaakt; het merendeel van de counselors nam vrijwillig deel. In totaal waardeert 80% van de 
counselors TrainTool met een 6 of hoger, gemiddeld een 6,5. De meesten geven een 6, 7 of 8. De 
counselors waarderen de coaches die de filmpjes beoordeelden met gemiddeld een 8,0. In totaal 
geeft 99% van de counselors de coaches een 6 of hoger, waarbij het zwaartepunt op een 8 ligt. Op 
de competenties werd op waardevrij communiceren het hoogst gescoord en op 
informatieuitwisseling het laagste. 
 
 
 
 
 
Opleiding ETSEO-echoscopist   
Begin volgend jaar is er opnieuw gelegenheid om u aan te melden voor de opleiding tot ETSEO-
echoscopist. Dit zijn de voorwaarden voor deelname:  
• U heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO met een Regionaal Centrum  
• U heeft minimaal 500 TTSEO’s verricht en een voldoende behaald bij de beeldbeoordeling door 

een Regionaal Centrum.  
Heeft u nu nog geen 500 TTSEO’s uitgevoerd, maar verwacht u dat aantal wel binnenkort te halen? 
Meld u dan ook bij de SPN. In overleg met u zullen we besluiten u al dan niet toe te laten tot de 
opleiding.  
De opleiding bestaat uit de volgende drie onderdelen:  
1. Vragenuur op dinsdag 18 januari 2022 van 19.30 tot 20.30 uur via Teams. 

Hieraan voorafgaand kijkt u twee webinars terug. 
2. De toets is op donderdag 3 februari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.  
3. Voor het volgen van de vaardigheidstrainingen zijn er twee mogelijkheden in maart in 

Utrecht UMC en Amsterdam UMC. 
 
Opleidingsplekken TTSEO beschikbaar 
Voor de TTSEO opleiding die start op 28 januari 2022 zijn er nog 4 opleidingsplekken beschikbaar. 
Heeft u interesse, meld u dan middels deze link aan. 
  
Wijziging Kwaliteitsbeoordeling ETSEO 
Beoordeling nekplooi/NT  
Een aanvulling ten aanzien van de beoordeling van de nekplooi/NT bij het ETSEO:  
In sommige gevallen is het niet mogelijk de NT te meten. Zorg ervoor dat u in dat geval wel het 
beeld vastlegt waarop de nekplooi wordt beoordeeld. 
 
Beoordeling extremiteiten 
Vanwege onduidelijkheden over het in beeld brengen van de armen en benen bij het ETSEO, is een 
wijziging in de Kwaliteitsbeoordeling doorgevoerd. Deze wijziging dient ter verduidelijking en 
draagt bij aan een efficiënte aantoning van structurele afwijkingen.  
Bij het ETSEO gaat het om het van proximaal naar distaal beoordelen van de beide bovenste en 
onderste extremiteiten (armen en benen) en de aanwezigheid van beide handen en voeten. In de 
kwaliteitsbeoordeling stond eerder aangegeven dat alle lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. 
Echter: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar deze hoeven niet te 
worden vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de 
biometrie. Geen wijziging, maar goed om nogmaals te benadrukken: de stand van de voeten hoeft 
niet te worden beoordeeld bij het ETSEO en er hoeven ook geen vingers te worden geteld. Soms is 
echter wel een polydactylie zichtbaar: verwijs dan naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 
En ook als een afwijkende stand van de handen of voeten opvalt, verwijst u naar een Centrum voor 
Prenatale Diagnostiek.  
 
Leg de beoordeling van de armen vast in twee afbeeldingen: 
• Afbeelding 1: Beoordeling arm en hand rechts  
• Afbeelding 2: Beoordeling arm en hand links  

ECHOSCOPIE 

https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing-echoscopisten/opleiding
https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/bij-scholing-eerste-trimester-seo
https://www.prenatalescholing.nl/eerste-trimester-seo/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Tweede-trimester-Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-SEO.htm
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Let hierbij op: 
 Verbinding/aansluiting onderarm en hand in beeld 
 Twee botten onderarm in beeld (ulna en radius) 
 “Rechts” en “links” annoteren 
 
Leg de beoordeling van de benen vast in twee afbeeldingen: 
• Afbeelding 3: Beoordeling been en voet rechts 
• Afbeelding 4: Beoordeling been en voet links  
Let hierbij op: 
 Verbinding/aansluiting onderbeen en voet in beeld 
 Twee botten onderbeen in beeld (tibia en fibula) 
 “Rechts” en “links” annoteren 
 
Wijziging Kwaliteitsbeoordeling TTSEO 
Beoordeling extremiteiten (armen en benen) 
Ten behoeve van eenduidigheid in de formulering, is de tekst in de Kwaliteitsbeoordeling voor het 
TTSEO ook aangepast. Bij het TTSEO gaat het ook om het van proximaal naar distaal beoordelen 
van de beide bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen), inclusief beoordeling van de 
lange pijpbeenderen. En daarnaast het beoordelen van de aanwezigheid van handen en voeten, 
inclusief de stand van de handen en voeten. Daarbij stond altijd aangegeven dat de lange 
pijpbeenderen in beeld moesten zijn. Dit werd op verschillende manier geïnterpreteerd. Echter ook 
hier geldt: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar hoeven niet te worden 
vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de 
biometrie.  
 
Leg de beoordeling van de armen vast in twee afbeeldingen: 
• Afbeelding 1: beoordeling arm en hand rechts  
• Afbeelding 2: beoordeling arm en hand links  
Let hierbij op: 
 Twee botten onderarm in beeld (ulna en radius) 
 Verbinding/aansluiting onderarm en hand in beeld 
 Stand van de handen in beeld 
 “Rechts” en “links” annoteren 
 
Leg de beoordeling van de benen vast in twee afbeeldingen:  
• Afbeelding 3: beoordeling been en voet rechts  
• Afbeelding 4: beoordeling been en voet links  
Let hierbij op: 
 Twee botten onderbeen in beeld (tibia en fibula) 
 Verbinding/aansluiting onderbeen en voet in beeld 
 Stand van de voeten in beeld 
 “Rechts” en “links” annoteren 

 
Ter toelichting 
Doel is het SEO efficiënt vast te leggen zonder daarbij ernstige pathologie te missen. Bij beide 
termijnen wordt geen ernstige skeletdysplasie gemist wanneer alleen de distale botten (ulna, 
radius, tibia en fibula) worden vastgelegd. Tijdens beide SEO’s wordt een arm of been van 
proximaal naar distaal beoordeeld. De proximale botstructuur wordt dus ook altijd gezien, maar is 
soms niet mooi vast te leggen als de foetus erop ligt.  
Bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de kwaliteitsbeoordeling ETSEO en de kwaliteits-
beoordeling TTSEO. Ook het format scoringsformulier voor het ETSEO is geactualiseerd en is 
vinden op PNS-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/documenten/kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-tweede-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-tweede-trimester-seo
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/kwaliteit-en-beleid/kwaliteitseisen
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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