Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN
Nieuwsbrief – juli 2018, nummer 64
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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Regionale bijeenkomst 6 november 2018
Op dinsdag 6 november 2018 van 17.00 tot 21.00 organiseert de SPN een regionale bijeenkomst in
de Lindenberg in Nijmegen. Wilt u deze datum reserveren?
We zullen dan ingaan op actuele onderwerpen, zoals ervaringen bij NIPT, informatiebeveiliging,
Peridos, toets bij counselors en bevindingen bij de CRL-zwangerschapsdatering.
Voor meer informatie en aanmelding: www.spn-regionijmegen.nl.
Counseling – Vaardigheidstraining
Iedere counselor dient in 2017 of 2018 de bijscholing “vaardigheid counseling prenatale screening”
te volgen bij een erkend opleidingsinstituut (zie www.rivm.nl). De Academie Verloskunde
Maastricht (AVM) biedt in onze regio deze trainingen aan. Veel counselors in de SPN-regio hebben
inmiddels deze vaardigheidstraining gevolgd. De AVM geeft dit najaar nog een aantal trainingen op
locatie en twee trainingen waarop counselors zich kunnen inschrijven. Waarschijnlijk zijn dit de
laatste trainingen die de AVM aanbiedt voor individuele counselors:
 26 oktober 2018, 13.00-17.30 in Eindhoven
 23 november 2018, 13.00-17.30 in Nijmegen
Voor het aanvragen van een offerte om deze scholing bij u op locatie te verzorgen: www.av-m.nl.
Wijzigen de counselors in uw praktijk? Meld het ons!
Wanneer er nieuwe (waarnemend) counselors zijn in uw praktijk of wanneer counselors stoppen,
wilt u dat dan aan ons melden, zodat wij deze informatie tijdig kunnen doorvoeren in Peridos. Op
die manier zorgt u ervoor dat in Peridos de juiste personen toegang hebben tot de gegevens van
de zwangeren in uw praktijk.

1

NIPT – Toestemmingsformulier
Mede in het kader van de nieuwe privacywetgeving is het toestemmingsformulier voor de
TRIDENT-2 studie op enkele punten aangescherpt. Ook de studiewebsite www.meeroverNIPT.nl
wordt hierop aangepast. Een eventuele voorraad met lege ‘oude’ formulieren dient vernietigd te
worden en voor 15 juli 2018 vervangen te worden door de nieuwe formulieren. Een zwangere die
een ‘oud’ formulier heeft getekend, hoeft niet opnieuw te tekenen. De getekende formulieren
blijven (digitaal) bewaard bij de verloskundig zorgverlener.
Combinatietest – Registratie CRL tweeling in Peridos
Op 4 juli is er in Peridos een wijziging doorgevoerd voor de labworkflow combinatietest: de controle
op de grootste CRL bij een tweeling is vervallen. De grootste CRL kan bij foetus 1 of bij foetus 2
ingevoerd worden. De aanvrager krijgt geen foutmelding meer als de gegevens ‘in de verkeerde
volgorde’ staan.
Evaluatie SPN
Sinds de oprichting van de SPN is de taakuitvoering van de SPN alleen in 2008 geëvalueerd. Toen
was de SPN nog in de opstartfase. Nu, 10 jaar later, is het bureau van de SPN op volle sterkte en
voeren we alle taken uit die we hebben gekregen via onze Wbo-vergunning. We willen graag weten
hoe u onze werkwijze ervaart. Een steekproef van counselors, alle echoscopisten, alle
contactpersonen van de organisaties en alle zorginstellingbeheerders in de SPN-regio hebben we
gevraagd een vragenlijst in te vullen. In totaal hebben we 279 mensen aangeschreven; vaak
vervullen zij meer dan één rol binnen de prenatale screening. Ruim de helft heeft de vragenlijst
ingevuld. Wij danken hen hartelijk voor hun reactie! Wij gaan de gegevens nu analyseren. In een
volgende nieuwsbrief zullen we de resultaten bekend maken.
Audit SPN – Counselors en echoscopisten gezocht
Een van de acties die voortkomt uit het landelijk project bestuurlijke reorganisatie van de prenatale
screening is een audit bij de Regionale Centra over de uitvoering van hun taken. Het auditteam
bestaat uit vertegenwoordigers van drie andere Regionale Centra, ondersteund door de landelijke
beleidsmedewerker en een medewerker van bureau Kerteza. Het auditteam zal tijdens de visitatie
spreken met de bestuurder(s), medewerkers van het Regionaal Centrum, de voorzitter of een lid
van de Raad van Toezicht, en met een groep counselors en echoscopisten.
Op woensdag 5 september 2018 vindt de visitatie van de SPN plaats. Wij zijn nog op zoek naar
counselors en echoscopisten die hieraan willen meewerken. Rond 11 uur is er een gesprek gepland
met de groep counselors en echoscopisten. Maximaal 5 counselors en 5 echoscopisten kunnen
hieraan deelnemen. Zij ontvangen daarvoor vacatiegeld (€100) en reiskostenvergoeding. Als u als
counselor of echoscopist hieraan wilt deelnemen, stellen we dat erg op prijs. U kunt zich opgeven
via spn-regionijmegen@radboudumc.nl.
Peridos – Oproep gegevensaanlevering
We vragen alle praktijken voor counseling en alle echocentra de gegevens aan Peridos aan te
leveren. Dit vragen we na ieder kwartaal. Heeft u in juni of juli 2018 al gegevens aangeleverd, dan
is het voor u op dit moment niet nodig om de gegevens opnieuw aan te leveren.
Voor vragen over het aanleveren van gegevens aan Peridos kunt u contact opnemen met Marijn
Brouwers (024 3666421) of Inge Verhoogt (024 3666418).
Zomervakantie
In juli en augustus is het SPN-bureau beperkt bezet vanwege de zomervakantie. Hierdoor kan het
zijn dat wij minder snel reageren op uw vragen. Wij wensen ieder een goede zomer!

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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