Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN
Nieuwsbrief – november 2018, nummer 66
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 – Regionale bijeenkomst 6 november 2018
Op 6 november namen 179 mensen deel aan de regionale bijeenkomst van de SPN. Uit de
evaluatieformulieren bleek dat de deelnemers in het algemeen tevreden waren over de inhoud van
de bijeenkomst en de organisatie daarvan. In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal vragen
die tijdens de bijeenkomst gesteld zijn.
De presentaties kunt u inzien op www.spn-regionijmegen.nl.
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SPN – Evaluatie werkwijze
Om te weten hoe u onze werkwijze ervaart, hebben we een vragenlijst gestuurd aan een kwart van
de counselors, alle echoscopisten, alle contactpersonen van de organisaties en alle zorginstellingbeheerders in de SPN-regio. In totaal zijn 279 mensen gevraagd de vragenlijst in te vullen; velen
hebben meer dan één rol binnen de prenatale screening. Ruim de helft heeft de vragenlijst
ingevuld en er is veel toelichting gegeven bij de antwoorden. Wij danken hen hartelijk voor hun
reactie! Bij de regionale bijeenkomst hebben we de resultaten per onderwerp gepresenteerd. In de
presentatie kunt u dat nalezen. In het algemeen blijkt het dat u tevreden bent over onze
werkwijze. Een paar zaken is voor verbetering vatbaar. In deze nieuwsbrief lichten we ook een
aantal punten toe waar onduidelijkheid over is.
Wie bepaalt de landelijke kwaliteitseisen en afspraken?
De Programmacommissie prenatale screening geeft “zwaarwegende adviezen” over het landelijke
beleid van de prenatale screening aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Het
RIVM neemt in principe deze adviezen over. Landelijke werkgroepen adviseren de Programmacommissie over landelijke kwaliteiteisen en afspraken. In deze werkgroepen én in de Programmacommissie zitten niet alleen vertegenwoordigers van de Regionale Centra en het RIVM, maar ook
vertegenwoordigers van de verschillende beroepsverenigingen zoals de KNOV, NVOG en de BEN.
De SPN en de andere Regionale Centra moeten werken conform dit beleid. Dat is een van de
voorwaarden die gesteld zijn in de Wbo-vergunning.
Kwaliteitstoetsen – Bezwaarprocedure
De Regionale Centra Prenatale Screening hebben een algemene bezwaarprocedure vastgesteld
voor de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de Regionale Centra. De Regionale Centra
hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening te borgen. De
kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen
waaraan de uitvoerders (counselingspraktijken, echocentra, counselors, echoscopisten en
screeningslaboratorium,) moeten voldoen. Dit is ook vastgelegd in de overeenkomsten die de
zorginstellingen en individuele zorgverleners afsluiten met het Regionale Centrum. De Regionale
Centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.
Als u niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens een beoordeling of met het oordeel van
het Regionale Centrum, dan wil de SPN graag eerst met u in gesprek gaan om samen tot een
goede oplossing te komen. Als onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan
kunt u bezwaar indienen. De bezwaarprocedure vindt u op www.rivm.nl.
Cursus CRL zwangerschapsdatering
Een goede zwangerschapsdatering is belangrijk voor de verloskundige zorg in het algemeen en ook
voor de prenatale screening en diagnostiek. De SPN biedt een korte scholingsactiviteit aan om de
kwaliteit van de CRL-meting voor de zwangerschapsdatering te vergroten. Alle zorgverleners in
onze regio die deze CRL’s meten, kunnen hier gratis aan deelnemen. De SPN vraagt deelnemers
vijf CRL-beelden in te sturen; wij beoordelen de drie beste beelden aan de hand van internationale
criteria.
Accreditatie is toegekend door KNOV en BEN (2 uur/punten). Voor meer informatie en aanmelding:
www.spn-regionijmegen.nl.
Counseling – Toets counselingsvaardigheden
Het voeren van een goed counselingsgesprek over prenatale screening naar down-, edwards- en
patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek, vraagt om specifieke vaardigheden van
de counselors. Om inhoudelijk meer inzicht te krijgen en de vaardigheden te verbeteren, maken
alle counselors prenatale screening vanaf 2019 de toets counselingsvaardigheden. Bij de regionale
bijeenkomst is deze nieuwe toets counselingsvaardigheden gepresenteerd, waarbij gebruikt
gemaakt wordt van de toetsmethode TrainTool. Op www.spn-regionijmegen.nl kunt u de
presentatie hierover van Marie-Louise Heijnen en Esther Sikkel bekijken. De Programmacommissie
besluit eind van dit jaar hoe deze methode in 2019 ingezet gaat worden.
Vacature – Beoordelaars voor toets counselingsvaardigheden gezocht!
Per 1-1-2019 zijn we voor de invoering van deze nieuwe toets counselingsvaardigheden op zoek
naar meerdere communicatief vaardige, verantwoordelijke en kritische beoordelaars. Hebt u
interesse hiervoor en bent u beschikbaar om minimaal 3 toetsen per week te beoordelen? U vindt
meer informatie in de vacaturetekst.
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NIPT – Resultaten TRIDENT studies
Tijdens de regionale bijeenkomst hebben Dominique Smeets en Ilse Feenstra een presentatie
gegeven over NIPT ervaringen en nevenbevindingen, zie www.spn-regionijmegen.nl. Er kwamen
veel vragen vanuit de zaal over de bevindingen van de TRIDENT-studies tot nu toe. Hoe de uitslag
wordt gegeven als er een vermoeden is van een nevenbevinding, kunt u nalezen in de
SPN-nieuwsbrief van juni 2018.
Sommige aantallen en resultaten kwamen niet helemaal overeen met wat er tot nu toe al bekend
was. Wij willen graag benadrukken dat de Wbo-vergunningen voor de TRIDENT-studies nog tot
april 2020 lopen; de afspraken over te benoemen aantallen en percentages in counselingsgesprekken blijven voorlopig nog dezelfde. Als er wijzigingen zijn, melden we dat in de nieuwsbrief.
Combinatietest – Tijdige bloedafname
De bloedafname voor de combinatietest is mogelijk bij een zwangerschapsduur tussen 9 en 13+6
weken. De optimale zwangerschapsduur voor de bloedafname is ca. 10-11 weken. Star-SHL merkt
dat bloedafnames relatief laat plaatsvinden (ca. 13 weken). Dit is niet alleen minder optimaal voor
de kwaliteit van de serumbepaling, maar ook ongunstig voor de logistiek. Als er iets mis gaat met
de verzending en het serummonster niet of te laat bij het lab aankomt, is er vaak geen mogelijkheid meer om een nieuwe bloedafname te laten plaatsvinden.
De ervaring is dat in de periode rondom Kerst en Nieuwjaar het risico hierop wat groter is dan in de
rest van het jaar. Het screeningslab vraagt om daarmee rekening te houden en, indien mogelijk, de
bloedafname ruim voor deze feestdagen of erna te laten plaatsvinden. Alternatief is het serum in te
vriezen en volgens onderstaand voorschrift op te sturen.
In verband met de aankomende – voor de continuïteit van zorg - ongunstig vallende kerstdagen en
Nieuwjaarsdag is het verzoek:
 materiaal dat op donderdag 20 december en vrijdag 21 december wordt afgenomen, volgens de
voorschriften invriezen tot en met maandag 24 december en op die dag verzenden.
 materiaal dat op donderdag 27 december en vrijdag 29 december wordt afgenomen, volgens de
voorschriften invriezen tot en met maandag 31 december en op die dag verzenden.
Star-SHL vraagt u op het bloedafname formulier te noteren gedurende welke periode het materiaal
is ingevroren (<datum> tot <datum>). Serum dient in de plastic verzendbuis bevroren te worden.
Afnamebuizen zijn niet geschikt voor invriezen. Wilt u de bloedafnamelocaties waarmee u
samenwerkt hiervan op de hoogte te stellen.
Combinatietest – Factuur serumbepaling
Het blijkt dat het niet altijd duidelijk is wie de factuur toegestuurd krijgt van de serumbepaling voor
de combinatietest. Star-SHL stuurt deze factuur naar het echocentrum dat in Peridos is aangevinkt
voor de uitvoering van de NT.
SEO en NT – Beeldscherm echoapparatuur
Er is nog een aantal echoapparaten met een beeldscherm van 15 inch in gebruik, welke vaak net
rondom de datum van het wijzigen van de eis van 15 naar 17 inch (juni 2015) zijn aangeschaft.
Aangezien de eis voor een 17-inchscherm al 3,5 jaar bestaat, mogen echocentra die hun
apparatuur hebben aangeschaft rond invoeringstijd nog 1,5 jaar met een 15-inchscherm blijven
werken, mits de kwaliteit voldoet aan de gestelde eisen. Bij slechte kwaliteit kunnen we de
apparaten alsnog eerder afkeuren. Daarna is de aanschaf van een 17-inchscherm verplicht. Wij
adviseren u de huidige landelijke kwaliteitseisen aan de echoapparatuur erop na te kijken, als u
een nieuw apparaat aanschaft.
Peridos – Verwijderen meldingen
Van verschillende zorgverleners is de vraag gekomen om de meldingen in het meldingenscherm te
kunnen verwijderen. Als een melding bekeken is, dan staat achteraan de regel een
prullenbakicoontje. Als u klikt op de prullenbak, dan verdwijnt de melding uit het scherm. Er
verschijnt geen waarschuwing voor het verwijderen.
Let op: Als u een melding verwijdert, dan kan niemand in uw organisatie deze melding meer zien!
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Peridos – Rapportage verrichtingen zelf opvragen
In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen in de
opgevraagde periode in Peridos zijn geregistreerd. Hetzelfde rapport kan ook door de zorginstellingbeheerder worden opgevraagd voor alle zorgverleners van de organisatie. Een beschrijving is te
vinden op de Peridos website: www.peridos.nl, menu-item “Peridos”, onder “Handleidingen”:
“Opvragen van zorgverlenerrapportages”. Voor de directe link: www.peridos.nl.
Peridos – Zorgverleners toevoegen of weghalen door SPN
Peridosgebruikers kunnen hun eigen gegevens in Peridos op de webpagina “Zorgverlenergegevens”
(beperkt) aanpassen. Ook de zorginstellingbeheerders kunnen die gegevens wijzigen voor de
zorgverleners die werken in de zorginstelling. Zij kunnen geen gebruikersnamen wijzigen. Ook
kunnen zij geen gebruikers, zoals counselors en echoscopisten, toevoegen of weghalen. Dat
kunnen alleen de Regionale Centra, omdat zij eerst controleren of de persoon aan de
(kwaliteits)eisen voldoet. Verzoeken voor wijzigingen kunt u aan de SPN doorgegeven.
Peridos – Werken met ZorgMail
Op dit moment is het vanuit Vrumun en Orfeus mogelijk om een zogenaamd MEDNIP ZorgMailbericht te sturen. Op basis van dit bericht wordt een concept NIPT-labaanvraag aangemaakt die
vervolgens in Peridos verder kan worden ingevuld. Op deze manier hoeven er minder gegevens
handmatig te worden ingevoerd in Peridos en wordt de kans op fouten verkleind. Op de Peridos
website www.peridos.nl/nipt/ is de handleiding “Aanvraag gegevens via ZorgMail (MEDNIP bericht)”
te vinden waar de werkwijze aan de Peridos kant is beschreven. Directe link: www.peridos.nl.
Peridos – Opzoeken NIPT-uitslagen
Op de Peridos website www.peridos.nl/nipt/ staan twee handleidingen (een beknopte en een meer
uitgebreide versie) die de werking van de notificatie-mails en het inzien van NIPT uitslagen
beschrijven: “Beknopte handleiding notificaties en uitslagen” en “Uitgebreide handleiding
notificaties en uitslagen”.
Directe links: www.peridos.nl/beknopt en www.peridos.nl/uitgebreid.
Peridos – Voorkomen downloads NIPT-aanvragen en -uitslagen op eigen computer
Om te kunnen garanderen dat labaanvragen en -uitslagen er altijd op dezelfde manier uitzien, en
daarbij altijd dezelfde informatie of dezelfde posities tonen, is gekozen om dit via PDF-documenten
te laten verlopen. Het nadeel is dat voor het openen en afdrukken van dit type documenten de
browser de bestanden eerst moet downloaden. Deze downloads worden lokaal opgeslagen in de
downloadfolder die in de browser is ingesteld. Het is helaas niet mogelijk om deze automatisch leeg
te maken. Wel zijn er op internet beschrijvingen te vinden hoe deze bestanden handmatig te
verwijderen, bijvoorbeeld op www.recoverit.wondershare.com.
We adviseren u om gegevens zoals NIPT-aanvragen en -uitslagen die automatisch zijn opgeslagen
op uw computer regelmatig te (laten) verwijderen. En wees voorzichtig met het downloaden van
NIPT-aanvragen of -uitslagen op een privé-computer, -laptop, of -tablet.

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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