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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.
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SPN – Contractbeheer
Van maandag 23 december tot en met woensdag 1 januari is de SPN beperkt bereikbaar. Het
aanvragen van contracten kan daardoor wat langer duren. Let op: wilt u ook tijdig aan ons
doorgeven als counselors, echoscopisten of praktijkondersteuners gaan stoppen met hun werkzaamheden in uw praktijk. Hiermee voorkomt u dat oud-medewerkers onterecht toegang hebben
tot de gegevens van uw praktijk in Peridos. U kunt dit melden via spnregionijmegen@radboudumc.nl
Counseling – E-learning
Diverse counselors hebben inmiddels de e-learning Prenatale Screening gevolgd. Het RIVM
exporteert iedere twee weken een lijst met data van nieuw gecertificeerde zorgverleners naar
Peridos. Door het ontbreken van bijvoorbeeld een (juist) BIG-nummer kan een deel van de
zorgverleners niet automatisch worden verwerkt. Wij verzoeken counselors zelf in Peridos te
controleren of het behaalde certificaat binnen een maand in Peridos is opgenomen. Zo niet, stuur
deze dan naar SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. De SPN verzorgt dan handmatig de upload
naar Peridos.
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Counseling – Vragenlijstonderzoek bij zwangeren
Vanaf 2017 zijn de kwaliteitseisen voor de counseling over prenatale screening aangescherpt. De
afdeling Midwifery Science van het Amsterdam UMC voert in opdracht van het RIVM-CvB een studie
uit naar de kwaliteit van counseling vanuit cliëntenperspectief. Doel van deze studie is na te gaan
of de aangescherpte kwaliteitseisen het beoogde effect hebben, namelijk betere kwaliteit van
counseling. Afgelopen zomer is het rapport van de eerste ronde van dit onderzoek gepubliceerd. Er
zijn inmiddels bijstellingen gedaan aan de eisen voor counselors. Binnenkort wordt er gestart met
een tweede ronde van dit onderzoek. Resultaten van deze tweede meting kunnen leiden tot een
nog passender pakket van kwaliteitseisen ter optimalisering van de counseling in de praktijk. De
onderzoeksgroep is op zoek naar praktijken in de SPN-regio om deel te nemen. Deelname houdt in
dat zwangeren (en eventuele partners) toestemming gevraagd wordt om deel te nemen aan het
onderzoek en dat zij een vragenlijst invullen. Daarnaast wordt aan het begin van de studie
eenmalig aan de counselors gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Voor deze studie
verwachten we dat iedere counselor 15-20 zwangeren de vragenlijst laat invullen; dit zal naar
verwachting over een periode van 2-4 maanden zijn. Na afloop van de studie ontvangt de praktijk
spiegelinformatie op basis van de door hen gecounselde zwangeren in relatie tot de resultaten van
de andere deelnemende counselors. Daarnaast krijgen counselors aan het einde van de studie
accreditatiepunten betreffende het taakgebied ‘Wetenschappelijke basis van het beroep
Academicus Verloskundig zorgverlener’. Geïnteresseerde praktijken kunnen zich aanmelden via
kwaliteitcounseling@vumc.nl.
Counseling – Kwaliteitseisen counseling voor recent afgestudeerden
Counselors die in 2018 of 2019 zijn afgestudeerd als verloskundige en tussen de 35 en 50
counselingsgesprekken hebben gevoerd, dienen TrainTool te maken om feedback te krijgen op hun
counselingsvaardigheden. Zij zullen in de eerste helft van 2020 hiervoor een uitnodiging
ontvangen. We houden rekening met het aantal maanden dat de counselor heeft gewerkt.
NIPT – Downsyndroom in Noord-Nederland
Sinds april 2017 is de NIPT als eerste screeningstest voor onder andere downsyndroom
beschikbaar voor alle zwangeren. Uit gegevens van de Eurocat-registratie blijkt dat de introductie
van de NIPT niet heeft geleid tot een stijging in het percentage prenataal gediagnosticeerde
zwangerschappen met downsyndroom in Noord-Nederland. Het percentage kinderen dat geboren
wordt met downsyndroom na 2017 is vergelijkbaar met de periode ervoor (2015/2016). Het
Eurocat-rapport is te lezen op de Eurocat-website.
SEO – Leidraad NVOG geldt nog niet
Op 23 juli 2019 plaatste de NVOG een nieuwe SEO-leidraad online. Vanuit het veld zijn veel vragen
binnengekomen over de wijzigingen. Daarom is deze leidraad besproken in de werkgroep kwaliteit
zorguitvoering en de Programmacommissie van het RIVM. Hierin zijn de beroepsgroepen, de
Regionale Centra en de patiëntenorganisaties vertegenwoordigd.
Landelijk is in overleg met de beroepsgroepen en de Regionale Centra besloten deze nieuwe
leidraad nog niet te implementeren. Naar verwachting kunnen we u in de eerste helft van 2020
verder informeren. Tot die tijd dienen echoscopisten in ieder geval aan het modelprotocol SEO uit
2012 te voldoen.
SEO – Tijdstip beeldbeoordeling gewijzigd
De SPN gaat de SEO-beeldbeoordelingen gelijkmatig verspreiden over het jaar en niet meer direct
voorafgaand aan de audit van het echocentrum waar de echoscopist werkt. Logboeken zullen, net
als voorheen, eens per 2 jaar opgevraagd worden. De resultaten van de beeldbeoordelingen blijven
vermeld staan in het auditrapport van het echocentrum.
SEO – Beeldbeoordeling bij echoscopisten in meerdere regio’s werkzaam
Echoscopisten die in meerdere regio’s werken, worden primair beoordeeld in de regio waar zij de
meeste SEO’s verrichten. De andere regio vraagt de beoordeling op bij de echoscopist, maar kan
besluiten om ook beelden op te vragen om te beoordelen. De SPN zal dit bijvoorbeeld doen als de
echoscopist als solist in een echocentrum in de SPN-regio werkt.
SEO – Symposium Foetale Echoscopie
Op 26 februari 2020 zal er een symposium Foetale Echoscopie plaatsvinden in de RAI te
Amsterdam. Meer informatie is te vinden in het programma.
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Peridos – Aanleveren counselingsgegevens 2019
Vanwege de aangepaste kwaliteitseisen counseling in de bijscholingsronde 2019-2020, dient de
SPN zo snel mogelijk na afloop van een kalenderjaar vast te stellen of een counselor voldoet aan
de norm van 50 counselingsgesprekken per jaar. Wij vragen u daarom de gegevens van het 4e
kwartaal 2019 zo spoedig mogelijk te uploaden naar Peridos, liefst voor 1 februari 2020.
Peridos – Tijdig uploaden van gegevens
De SPN vraagt zorginstellingen om hun gegevens per kwartaal aan Peridos aan te leveren. De
gegevens worden dan gecontroleerd op volledigheid. De SPN koppelt eventuele fouten terug naar
de zorginstellingen, met het verzoek om deze fouten aan te passen in het bronsysteem. Tijdig
aanleveren van gegevens aan Peridos voorkomt dat de zorginstellingbeheerder veel correcties
moet aanbrengen in één keer.
De regionale centra en het RIVM hebben afgesproken dat van zorginstellingen ieder kwartaal een
aanlevering verwacht wordt. Daarnaast gaat het RIVM in overleg met de bronleveranciers om in
2020 de wijze van aanlevering aan te passen. Over enige tijd zullen aanleveringen via Excel niet
meer mogelijk zijn. Dat zal een vereenvoudiging zijn voor de praktijken. Het frequent en tijdig
aanleveren van gegevens aan Peridos geeft de zorgverlener een actueel overzicht van het aantal
verrichtingen dat is uitgevoerd. Zorgverleners kunnen in Peridos zelf nagaan hoeveel verrichtingen
zij hebben gevoerd in een bepaalde periode, via het tabblad 'Rapportage'. Hier kan per type
(counseling, SEO, NT-meting en combinatietest) een rapport worden opgevraagd over het aantal
verrichtingen dat een zorgverlener heeft uitgevoerd in een bepaalde periode.
Peridos – Zoek zorgverlener
Op www.peridos.nl/zoek-zorgverlener staat een zoekmachine waarmee zwangeren een
counselingspraktijk of echocentrum in de buurt kunnen zoeken. De contactgegevens die hier
worden weergegeven komen uit Peridos. Het valt de SPN op dat er niet bij elke praktijk een
website vermeld is en dat de weergegeven websites niet altijd actueel zijn. De SPN vraagt daarom
zorginstellingbeheerders in Peridos bij de zorginstellingsgegevens na te gaan of de correcte URL
van de website is vermeld.
Peridos – Bereikbaarheid in buitenland
Peridos is alleen te bereiken vanuit Nederland, België en Duitsland. IP-adressen vanuit andere
landen zijn geblokkeerd. Dit is gedaan omdat verreweg de meeste hack-pogingen uit het
buitenland komen en deze pogingen op deze manier kunnen worden voorkomen.

De SPN wenst u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2020!

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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