Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN
Nieuwsbrief – september 2019, nummer 73
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:
SPN regionale bijeenkomst 8 oktober 2019
Counseling – Kwaliteitseisen counseling
Counseling – TrainTool-ervaringen
NIPT – Kosten en vergoeding
SEO – Nieuwe SEO-leidraad
SPN-monitor 2018
Peridos – Beveiligingsincident
Peridos – Inloggen via Zorgportaal

SPN regionale bijeenkomst 8 oktober 2019
Dinsdag 8 oktober 2019 organiseert de SPN een regionale bijeenkomst. Dit is het programma:
17.00 Ontvangst met broodjes
18.00 Opening
• Regionale en landelijke ontwikkelingen - Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur-bestuurder SPN
• 13-wekenecho: wat te verwachten? - Dr. Esther Sikkel, gynaecoloog-perinatoloog, afdeling
Verloskunde, Radboudumc, tevens medisch deskundige prenatale screening SPN
• Kwaliteitsaudits echoscopie - Drs. Monique Bootsma, kwaliteitsfunctionaris SPN/Drs. Desiree
Moens-van de Moesdijk, GUO-echoscopist, afdeling Verloskunde, Radboudumc, tevens
medisch deskundige prenatale screening SPN
• Counseling prenatale screening - Dr. ir. Merel Oortveld, beleidsmedewerker SPN
• Veranderingen prenatale diagnostiek bij echoafwijkingen - Dr. Brigitte Faas/Dr. Dominique
Smeets, laboratoriumspecialist en Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus, afdeling Genetica,
Radboudumc
• Maatschappelijk werk na (neven-)bevindingen bij prenatale diagnostiek en NIPT - Nienke
Blanksma, medisch maatschappelijk werker, afdeling Genetica, Radboudumc
21.00 Afsluiting met borrel
Locatie: Pathé, Willem van Arenbergstraat 4, Nijmegen (aan de A325).
Accreditatie is verkregen door de KNOV en BEN. Accreditatie bij de NVOG is aangevraagd.
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich inschrijven via het
aanmeldingsformulier op de SPN-website. Mogelijk komt u op een wachtlijst. Contractanten uit de
SPN-regio die zich voor 26 september hebben aangemeld geven wij voorrang.
Indien u zich hebt ingeschreven, maar toch niet aanwezig kunt zijn, wilt u zich dan zo spoedig
mogelijk afmelden via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.
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Counseling – Kwaliteitseisen counseling
Bij de counseling prenatale screening zijn er diverse ontwikkelingen: er heeft een procesevaluatie
plaatsgevonden, er zijn bezwaarbrieven ontvangen, en de verwachte implementatie van de 13wekenecho zal consequenties hebben voor de counseling. Het signaal is dat veel counselors de
huidige eisen van de prenatale screening (te) veel vinden, en in de praktijk lastig uitvoerbaar. Het
RIVM, de Regionale Centra en de betrokken beroepsgroepen nemen deze signalen serieus. Op
korte termijn worden er wijzigingen doorgevoerd in de kwaliteitseisen voor de ronde 2019-2020.
Met afgevaardigden van de betrokken beroepsgroepen en organisaties worden de volgende
onderwerpen besproken: welke kwaliteitseisen verplicht blijven, waar meer keuzevrijheid komt, het
aantal accreditatiepunten en de organisatorische eisen (norm van 50 gesprekken en een apart
counselingsgesprek). Het doel is om de kwaliteit van de counseling en de praktische
uitvoerbaarheid te verbeteren. Wij verwachten in het najaar de uitkomsten van de procesevaluatie
en de wijzigingen te communiceren.
Counseling – TrainTool-ervaringen
De nascholing counselingsvaardigheden via TrainTool is in april 2019 van start gegaan. Van alle
uitgenodigde counselors heeft 63% aan de nascholing deelgenomen. Hierbij een overzicht van de
ervaringen tot nu toe.
Ervaringen van deelnemers
Deelnemers krijgen op twee momenten de vraag hoe ze TrainTool ervaren hebben. Er is gevraagd
naar de leerzaamheid van het programma, hoe ze de feedback van de coach beoordelen en hoe de
beleving bij de deelnemer is omtrent het maken van deze toets. Ongeveer 35% van de deelnemers
die Traintool gemaakt heeft, geeft feedback over deze nascholing.
De deelnemers beoordelen TrainTool met een gemiddeld cijfer van 5,1 (schaal 1-10). De coaches
krijgen gemiddeld een 7,4 van de deelnemers. Daarnaast blijkt dat:
• 75% van de deelnemers tevreden is over de informatie die zij voorafgaand aan de nascholing
hebben ontvangen over het maken van de scholing en de bijbehorende tijdslijnen.
• Deelnemers gemiddeld 60 tot 75 minuten bezig zijn met TrainTool.
• Deelnemers het grotendeels eens zijn met de stelling dat in de oefeningen situaties getoond
worden die lijken op wat zij in de praktijk meemaken.
• De meerderheid van de deelnemers positief is over de feedback die zij hebben ontvangen van de
coaches. Deze feedback wordt als zeer prettig en nuttig ervaren. Zij kunnen deze feedback
gebruiken in de praktijk en als input bij een volgende vaardigheidstraining.
• De toets als relatief moeilijk wordt ervaren (3,75 op een schaal van 1-5).
• Deelnemers het grotendeels oneens zijn met de stelling dat ze het idee hebben dat ze hebben
laten zien wat ze kunnen.
Ervaringen van coaches
Ook aan de coaches is gevraagd wat de ervaringen zijn tot nu toe. De coaches ervaren hun werk
als nuttig. Diverse coaches geven aan dat bij een deel van de counselors verbetering nodig lijkt op
het gebied van vaardigheden of kennis. Zij zien tijdens de beoordelingen de noodzaak voor
scholing.
NIPT – Kosten en vergoeding
De NIPT-labs en de helpdesk van www.niptbetalen.nl ontvangen regelmatig vragen over de kosten
van de NIPT en de vergoeding door de zorgverzekeraars. Zwangeren die deelnemen aan
TRIDENT-2 zijn soms in de veronderstelling dat de eigen betaling van €175,- vergoed wordt door
hun zorgverzekeraar. Zwangeren die deelnemen aan TRIDENT-1 realiseren zich niet altijd dat er
kosten aan de NIPT verbonden zijn als het eigen risico nog niet verbruikt is. Graag uw aandacht

hiervoor bij de counseling, want als NIPT eenmaal in één van de twee TRIDENT-studies is
aangevraagd, kan dit niet meer worden veranderd.
Voor NIPT in het kader van de TRIDENT-2 studie moet de zwangere een deel zelf betalen: € 175,-.
Deze kosten worden door de zorgverzekering niet vergoed, ook niet met een aanvullende
verzekering. De NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico op trisomie 13, 18 of 21 (TRIDENT1 studie) valt wel onder de vergoeding van de basisverzekering, maar dit kan ten koste gaan van
het eigen risico voor zover dat nog niet is verbruikt. Het kan dus zijn dat de zwangere de NIPT
alsnog geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.
Bovenstaande informatie is ook te vinden op: www.rivm.nl en www.meerovernipt.nl.
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SEO – Nieuwe SEO-leidraad
Op 23 juli 2019 plaatste de NVOG een nieuwe SEO-leidraad online. Deze nieuwe leidraad vervangt
het modelprotocol SEO uit 2012. De regionale centra zullen in overleg met de werkgroep kwaliteit,
het RIVM-CvB en de beroepsgroepen dit document bespreken. We verwachten dat we eind 2019
uitgebreider kunnen toelichten wat de wijzigingen betreffen, en hoe die het beste in het
screeningsprogramma geïmplementeerd kunnen worden. Tot die tijd dient u in ieder geval aan het
modelprotocol SEO uit 2012 te voldoen.
SPN-monitor 2018
De SPN verstuurt binnenkort naar de contactpersoon van elke praktijk een SPN-monitor 2018 met
regionale gegevens en een SPN-monitor met gegevens over de eigen praktijk. De monitor met de
gegevens van uw eigen praktijk kunt u gebruiken om gegevens te vergelijken tussen de
medewerkers, met de regionale cijfers en met de landelijke richtlijnen.
In 2018 zijn in de SPN-regio 22.820 zwangerschappen geregistreerd waarbij gecounseld is. Van
deze gecounselde zwangeren nam 3% deel aan de combinatietest en 45% aan de NIPT. Bij 4,6%
van de zwangeren was er bij de combinatietest een verhoogde kansuitslag op down-, edwardsen/of patausyndroom. De NIPT is onderdeel van de TRIDENT-studie, de uitslag hiervan is daardoor
niet bekend bij de Regionale Centra. In 2018 nam 82% van de gecounselde zwangeren deel aan
het SEO. Bij 4% was er een vermoeden van een afwijking.
Voor meer informatie: SPN-monitor 2018
Peridos – Beveiligingsincident
Het valt de SPN op dat (waarnemend) counselors die niet meer in een praktijk werken, regelmatig
via Peridos nog toegang hebben tot de gegevens van de praktijk. Dit is een beveiligingsincident.
Om
dit
te
voorkomen
verzoeken
wij
u
ons
zo
snel
mogelijk
te informeren als en per wanneer een zorgverlener stopt in uw praktijk via SPNregionijmegen@radboudumc.nl. Counselors kunnen ons dat ook zelf melden.
Peridos – Inloggen via Zorgportaal
Sinds mei 2019 is Landelijk beheer Peridos bezig met de gefaseerde uitrol van een veiligere manier
van inloggen in Peridos. Voor deze zogenaamde twee-factor authenticatie wordt gebruik gemaakt
van Zorgportaal. Vrumun en Orfeus zijn aangesloten op Zorgportaal. Gebruikers van deze
bronsystemen kunnen vanuit hun eigen systeem direct naar Peridos zonder opnieuw in te hoeven
loggen (single-sign-on). Gebruikers van andere bronsystemen krijgen bij het inloggen in Peridos de
vraag om een extra code in te vullen. Deze code kan eenvoudig worden gegenereerd met de gratis
app “Topicus KeyHub” op uw smartphone. Voor informatie over deze app zie de handleiding
registratie Zorgportaal. Indien u deze app niet kunt of wilt gebruiken, kunt u een hardware token
gebruiken. Een token is persoonsgebonden en kost €40 (betreft kosten token en
administratiekosten). De tokens zijn te bestellen via www.peridos.nl/hardware_token.
Ondertussen hebben alle Peridosgebruikers een aankondigingsmail, en daar waar nodig, een
registratiemail ontvangen. Inmiddels logt 30% van de Peridosgebruikers in via Zorgportaal.
De oude, minder veilige manier van inloggen in Peridos (via gebruikersnaam en wachtwoord) zal
op maandagavond 25 november 2019 na 22 uur worden uitgezet. Dat betekent dat u vanaf
dinsdag 26 november 2019 alleen kunt inloggen via Zorgportaal! Wij vragen u dan ook om op tijd
te regelen dat u via Zorgportaal kunt inloggen.
Voor meer informatie over Zorgportaal en waarom dit voor Peridos noodzakelijk is, zie de Peridos
website: www.peridos.nl/zorgportaal. Voor vragen kunt u terecht bij de Peridos-helpdesk, via
www.peridos.nl/helpdesk of door een e-mail te sturen naar helpdesk@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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