Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN
Nieuwsbrief – mei 2019, nummer 70
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:
Regionale bijeenkomst 8 oktober 2019
Counseling – Procesevaluatie counseling prenatale screening
Counseling – E-learning beschikbaar
Counseling – TrainTool en privacy
Counseling – Behalen 2 punten nascholing counseling prenatale screening
Doorgeven langdurige afwezigheid

Regionale bijeenkomst 8 oktober 2019
Op dinsdag 8 oktober 2019 van 17.00 tot 21.00 organiseert de SPN een regionale bijeenkomst in
Nijmegen (Pathe, Willem van Arenbergstraat 4, Nijmegen, aan de A325). We gaan dan in op
actuele onderwerpen, zoals stand van zaken bij de 13-wekenecho, evaluatie kwaliteitsaudits
echoscopie en ervaringen met de nascholing vaardigheden via TrainTool. We vragen
accreditatiepunten aan bij KNOV, NVOG en BEN.
Er is voor circa 200 mensen plaats. Contractanten van de SPN hebben voorrang; plaatsing is
verder op volgorde van aanmelding. U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier op de
SPN-website.
Counseling – Procesevaluatie counseling prenatale screening
De KNOV, het RIVM-CvB en de Regionale Centra hebben meerdere bezwaarbrieven ontvangen over
de kwaliteitseisen voor het counselen prenatale screening, zie ook een nieuwsbericht van de KNOV.
Deze bezwaren en klachten nemen wij serieus. In de eerste helft van 2019 is er een evaluatie om
na te gaan hoe counselors de nieuwe en aangescherpte kwaliteitseisen in de praktijk brengen en
waar zij tegenaan lopen. Het eerste deel van die evaluatie bestaat uit diepte-interviews met
counselors; deze interviews zijn inmiddels afgenomen.
Binnenkort volgt een grootschalig vragenlijstonderzoek onder alle counselors. Indien u counselor
bent, ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor deelname hieraan vanuit de SPN. Uw deelname is
van groot belang om goed inzicht te krijgen in de gevolgen die de kwaliteitseisen hebben voor u en
uw organisatie. De procesevaluatie richt zich nadrukkelijk niet op de inhoud of kwaliteit van uw
counselingsgesprekken. De input vanuit het vragenlijstonderzoek wordt gebruikt om het pakket
aan kwaliteitseisen bij te sturen en hiermee de kwaliteit van de counseling te optimaliseren. We
verwachten de resultaten van de complete procesevaluatie na de zomer.
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Counseling – E-learning beschikbaar
De e-learning ‘Nascholing Prenatale Screening voor counselors’ vervangt de DIN 2.1 en is een
verplicht onderdeel van de bijscholing counseling prenatale screening in 2019/2020. De e-learning
bestaat uit 10 modules en een afsluitende toets. Het is nu mogelijk deze e-learning te volgen. U
kunt een inlogaccount aanmaken via een link op www.rivm.nl. Dit account is 2 weken geldig.
Gedurende deze 2 weken kunt u de e-learning volgen. De e-learning is geaccrediteerd met 3
punten door KNOV, KNOG, BEN en Kwaliteitsregister V&VN.
Counseling – TrainTool en privacy
Alle counselors in Nederland worden uitgenodigd deel te nemen aan de nascholing
counselingsvaardigheden via TrainTool. De Regionale Centra ontvangen met regelmaat vragen over
de privacy van de counselor. De filmpjes die u als counselor opneemt voor deze nascholing,
worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van TrainTool in Nederland. Deze filmpjes worden
alleen bekeken door een coach voor de beoordeling. De coaches geven vooraf aan als zij de
counselor kennen en daarom niet de aangewezen persoon zijn om de films te beoordelen. Per
counselor is er een aparte licentie, deze zal twee maanden openstaan. Nadat deze licentie van twee
maanden is afgelopen, blijven de opgenomen filmpjes volgens de wettelijke bewaartermijn zes
weken bewaard. Dit geeft de counselor de ruimte om in deze periode eventueel bezwaar te maken
tegen de verwerking van de films. Daarna worden de filmpjes en persoonsgegevens vernietigd. De
Regionale Centra hebben geen toegang tot de opgenomen filmpjes, het verslag en andere
gegevens die in het systeem van TrainTool worden opgeslagen. De TrainTool-software voldoet aan
de strengste eisen omtrent informatiebeveiliging, is hiervoor gecertificeerd (ISO27001) en voldoet
aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG, die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Bij
vragen hierover kunt u contact opnemen met de SPN.
Counseling – Behalen 2 punten nascholing counseling prenatale screening
In 2019 gaan de SPN en de andere Regionale Centra beoordelen of counselors aan de verplichte
bijscholing counseling prenatale screening in 2017/2018 hebben voldaan. De verplichte bijscholing
voor counselors in 2017/2018 bedraagt 12 accreditatiepunten en bestaat uit de volgende
onderdelen (zie Kwaliteitseisen counseling):
 Reguliere bijscholing dagdeel theorie (3 punten)
 Reguliere bijscholing vaardigheidstraining (4 punten)
 DIN 2.1 (3 punten)
 Scholing op het gebied van counseling (2 punten)
De Regionale Centra hebben afgesproken dat de 2 punten voor ‘scholing op het gebied van
counseling’ ook nog behaald mogen worden in 2019. Dit kan bijvoorbeeld door een regiobijeenkomst te volgen bij de SPN of bij een ander Regionaal Centrum (voor data zie: www.rivm.nl).
Indien u deze 2 extra punten hebt verkregen in de vorm van andere passende scholing rondom
counseling prenatale screening dan het volgen van een regiobijeenkomst, wilt u dan uw
deelnamecertificaat sturen aan SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. Twijfelt u of een bepaald soort
scholing in aanmerking komt, neem dan gerust contact met ons op om dit te bespreken.
Counselors die in 2018 zijn afgestudeerd als verloskundige in Nederland of de basiscursus
counseling prenatale screening hebben gevolgd, zijn vrijgesteld van deze 2 punten nascholing in
2017/2018.
Doorgeven langdurige afwezigheid
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 uitstel van bijvoorbeeld de TrainTool-nascholing, of dispensatie bij het behalen van het
normaantal. Wilt u ons informeren via spn-regionijmegen@radboudumc.nl.
Op 1 mei 2019 moesten alle gegevens over 2018 aangeleverd zijn in Peridos. Op basis van die
gegevens gaan we na of alle counselors en echoscopisten voldaan hebben aan het minimum aantal
verrichtingen per jaar. De SPN hoort het daarom graag als u in 2018 langdurig afwezig bent
geweest.

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

2

