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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.

In deze nieuwsbrief:
13 wekenecho – Rapport Verkenning gereed
NIPT – Wijziging cijfers
Nieuwe folders
Peridos – Aankondiging inloggen via Zorgportaal
Peridos – Rapportage verrichtingen zelf opvragen

13 wekenecho – Rapport Verkenning gereed
Het RIVM-CVB heeft het rapport Verkenning 13 wekenecho opgesteld in opdracht van het
ministerie van VWS. Dit rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een projectgroep waarin de volgende partijen vertegenwoordigd zijn: BEN, KNOV, NVOG, VKGN, de Regionale
Centra en de NIPT-Kerngroep. In de Verkenning staat beschreven welke stappen moeten worden
gezet om een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de 13 wekenecho in te voeren. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de ervaringen opgedaan met de 20 wekenecho en de NIPT-studies
(Trident-1 en Trident-2). Tevens is een voorlopige planning opgenomen voor de implementatie. In
de Verkenning wordt geconcludeerd dat het haalbaar is om eind 2020 de 13 wekenecho in
onderzoekssetting in te voeren, als de benodigde voorbereiding zonder vertraging verloopt.
Daarnaast wordt er geadviseerd de 13 wekenecho toegankelijk te maken voor alle zwangeren en
hiervoor geen eigen bijdrage te vragen.
Vrijdag 24 mei heeft de staatssecretaris van het Ministerie van VWS de Verkenning 13 wekenecho
aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan het rapport zijn begeleidende brieven toegevoegd van de
verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen. Het hele document is te vinden op www.rivm.nl.
NIPT – Wijziging cijfers
De sensitiviteit en specificiteit van de NIPT zijn verbeterd. De NIPT ontdekt ongeveer 97 van de
100 foetussen met downsyndroom, 90 van de 100 foetussen met edwardssyndroom en 90 van de
100 foetussen met patausyndroom. Gemiddeld zijn 90 van de 100 zwangeren met een afwijkende
uitslag daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom
geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.
Deze tekst zal vanaf eind juni aangepast zijn op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en is
aangepast in de nieuwe folders over prenatale screening.
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Nieuwe folders
De folders ‘Informatie over de 20 wekenecho’ van december 2017 en ‘Informatie over de screening
op down-, edwards- en patausyndroom’ van maart 2018 zijn aangepast. In de nieuwe folders zijn
de meest recente cijfers opgenomen over de sensitiviteit en specificiteit van de NIPT, het hoofdstuk
‘Gebruik van uw gegevens’ is geactualiseerd, en de teksten zijn qua leesbaarheid geschikt gemaakt
voor een bredere doelgroep. Hierbij is rekening gehouden met de aanbevelingen van onderzoeksbureau SAMR. Dit bureau heeft de bestaande folders voorgelegd aan de doelgroep zwangeren. De
nieuwe
folders
zijn
meer
met
elkaar
in
lijn
gebracht
en
met
de
website
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook is er nieuw, eigentijds beeldmateriaal ontwikkeld.
De nieuwe folders zijn naar verwachting beschikbaar vanaf eind juni. De oude folders kunnen op
dat moment vernietigd worden. We vragen u om daar bij het bestellen van folders rekening mee te
houden en uw voorraad niet onnodig aan te vullen. Er komen later in het jaar ook vertalingen van
de nieuwe folders in het Arabisch, Engels, Pools en Turks. De folders zijn te vinden op
www.rivm.nl.
Peridos – Aankondiging inloggen via Zorgportaal
Peridos bevat gegevens van ongeveer 6000 zorgverleners en meer dan 1,5 miljoen
zwangerschappen. Om deze gegevens optimaal te beveiligen wordt voor Peridos een veiligere
manier van inloggen geïntroduceerd. Gebruikers van Vrumun en Orfeus kunnen al enige tijd
rechtstreeks vanuit hun eigen systeem Peridos opstarten, zonder opnieuw in te hoeven loggen. Een
aantal zorgverleners gebruikt deze methode al. Andere Peridosgebruikers zullen gaan inloggen
door middel van twee factor authenticatie via Zorgportaal.
Alle Peridosgebruikers in de SPN-regio ontvangen de komende periode een uitnodiging om op een
veiligere manier in Peridos te gaan inloggen. Deze mail is dan afkomstig van het e-mailadres
no-reply@clbps.nl. Meer informatie hierover is te vinden op www.peridos.nl.
Zorgverleners werkzaam in de SPN-regio zullen een uitnodigingsmail ontvangen op woensdag
5 juni 2019.
Peridos – Rapportage verrichtingen zelf opvragen
In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen in de
opgevraagde periode in Peridos zijn geregistreerd. Hetzelfde rapport kan ook door de zorginstellingbeheerder worden opgevraagd voor alle zorgverleners van de organisatie. Een beschrijving is te
vinden op www.peridos.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.
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