Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – maart 2020, nummer 76
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:
Prenatale screening en Corona
Counseling – SEO tussen 19+0 en 20+0 weken
Counseling – Audit counseling via Peridos
Counseling – Risico’s registratie op andermans naam
Counseling – Aantal gesprekken en Traintool
NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels
Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website
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Prenatale screening en Corona
Zondag 15 maart 2020 nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het
coronavirus. In dit bericht leest u wat de huidige situatie betekent voor prenatale screening en
waar u terecht kunt voor meer informatie.
Maatregelen en beroepsspecifieke protocollen
Vooralsnog blijft het mogelijk om screeningsonderzoeken (combinatietest, NIPT en de 20 wekenecho) uit te voeren. Als verloskundig zorgverlener hanteert u daarbij, aansluitend op het landelijke
beleid, maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Het actuele, landelijke beleid ten aanzien van het coronavirus vindt u op www.rivm.nl.
Aanvullende, beroepsspecifieke protocollen zijn te vinden op de websites van beroepsverenigingen:
• BEN (echoscopisten)
• KNOV (verloskundigen)
• NVOG (gynaecologen)
Bezoek deze websites regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste updates.
Counseling: telefonisch
De Regionale Centra, de beroepsverenigingen en het RIVM/CvB adviseren de counseling over de
prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho tot en met 6 april
2020 telefonisch te verrichten. Maak waar mogelijk gebruik van beeldbellen. De zwangere en haar
partner kunnen zich voorbereiden op dit gesprek met behulp van de website www.pns.nl.
SEO
Op landelijk niveau zijn de afspraken voor het SEO nog niet volledig afgestemd. Vooralsnog
adviseert de SPN:
Het SEO niet later dan 19+0 weken afspreken. Geen cliënten met griep/verkoudheidsklachten voor
onderzoek laten komen. Het SEO uitstellen tot de zwangere klachtenvrij is; probeer het SEO niet
na 21+0 weken te verrichten. Dreigt dat wel te gebeuren, dan de echo in isolatie uitvoeren. Als dat
niet mogelijk is, dan zo snel mogelijk na 21+0 weken het SEO uitvoeren.
Vragen en dreigende problemen
Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen in de uitvoering van de counseling of
screening? Neem dan tijdig contact met ons op.
Bereikbaarheid en werkzaamheden SPN
Fysieke scholingsbijeenkomsten van regionale centra zijn afgelast. Audits van echocentra zullen wij
in overleg via een teleconference uitvoeren. De medewerkers van de SPN werken voorlopig vanuit
huis. De SPN blijft bereikbaar per e-mail: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. U kunt ook onze
voicemail inspreken via 024-3619603; deze luisteren we een aantal keer per dag uit.
Wij wensen u sterkte bij de zorgverlening in deze bijzondere situatie!
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Counseling – SEO tussen 19+0 en 20+0 weken
Tijdige uitvoering van het SEO is belangrijk vanwege eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslagtermijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De echocentra geven aan dat
zwangeren niet altijd een SEO binnen de voorkeurstermijn van 19+0 en 20+0 weken
zwangerschap kunnen krijgen. Deze optimale termijn om een SEO uit te voeren is kort; het vergt
veel van de echocentra qua planning. Wij adviseren counselors om zwangeren hierop voor te
bereiden, zodat de afspraken voor het SEO zoveel mogelijk tussen 19+0 en 20+0 weken
zwangerschap kunnen worden gepland.
Counseling – Audit counseling via Peridos
Eind november 2019 is de SPN gestart met de audit bij counselingspraktijken. Deze audit verloopt
met een vragenlijst via Peridos. Inmiddels hebben 60 praktijken een uitnodiging ontvangen om de
vragenlijst in te vullen. Over het algemeen verloopt dit voorspoedig. Van de 60 gestarte audits zijn
er nu 18 volledig afgerond.
Counseling – Risico’s registratie op andermans naam
De Regionale Centra merken regelmatig dat counselingsgesprekken in het cliëntenregistratiesysteem of in Peridos op naam van een andere counselor geregistreerd worden dan op naam van
degene die in werkelijkheid gecounseld heeft. Belangrijk voor de zorginstelling en de betrokken
zorgverleners is dat de registratie op andermans naam risico’s geeft op aansprakelijkheidsstelling
in geval van ontevreden cliënten. Dit is bovendien een vorm van fraude. Op www.peridos.nl/avg
kunt u hier meer over lezen.
Wij willen u wijzen op uw en onze plichten in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), zoals het borgen van de juistheid van gegevens, de beveiliging van
de verwerking van persoonsgegevens en het melden van een inbreuk hierop.
De risico’s zijn eenvoudig te voorkomen door de counseling prenatale screening in uw organisatie
alleen te laten uitvoeren door counselors die een kwaliteitsovereenkomst counseling hebben én
geregistreerd zijn in uw zorginstelling als counselor. De counselingsgesprekken moeten
geregistreerd worden op de naam van degene die het counselingsgesprek heeft gevoerd. Deze
naam mag niet gewijzigd worden voorafgaand aan de aanlevering van de gegevens aan Peridos.
Voor meer informatie hierover, zie www.peridos.nl/avg. Wij hopen u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar SPNregionijmegen@radboudumc.nl of spreek de voicemail in op 024-3619603.
Counseling – Aantal gesprekken en Traintool
Conform de landelijke kwaliteitseisen dient een counselor minimaal 50 counselingsgesprekken per
jaar te voeren om voldoende geoefend te blijven in het counselen. Daarnaast dient een counselor
zich bij te scholen. Counselors die voldoende counselingsgesprekken voeren, hebben de keuze om
voor de bijscholingsronde 2019-2020 minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te
volgen. Er is keuze uit de e-learning counseling, de nascholingstoets op de counselingvaardigheden
via Traintool en een nascholing prenatale screening zoals een regionale bijeenkomst.
De SPN controleert jaarlijks het aantal gesprekken dat een counselor gevoerd heeft en houdt
daarbij rekening met periodes van afwezigheid. Landelijk zijn afspraken gemaakt over wat de eisen
aan de bijscholing zijn bij een bepaald aantal counselingsgesprekken:
• Counselors die minimaal 50 gesprekken hebben gevoerd in een jaar, voldoen aan de
kwaliteitseis met betrekking tot het aantal gesprekken. Het maken van Traintool is dan een
optioneel onderdeel in de bijscholing.
• Counselors die 35-49 gesprekken hebben gevoerd in een jaar voldoen op dit onderdeel aan de
kwaliteitseisen na deelname aan Traintool. Dit geldt ongeacht welke en hoeveel bijscholingsonderdelen de counselor al gedaan heeft. Dit geldt ook voor counselors die in 2018 of 2019 zijn
afgestudeerd en tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken hebben gevoerd. In dit geval
ontvangt de counselor een uitnodiging tot het maken van Traintool. Deze uitnodiging is niet
vrijblijvend, wat ook duidelijk omschreven zal zijn in de uitnodiging.
• Wanneer een counselor minder dan 35 gesprekken heeft gevoerd in een jaar, dan voldoet
degene niet aan dit onderdeel van de kwaliteitseisen. De SPN zal dan contact opnemen met de
counselor over de mogelijke consequenties voor de kwaliteitsovereenkomst. Indien dit het
gevolg is van langdurige afwezigheid met een geldige reden, kan de SPN besluiten dat de
counselor toch voldoet na deelname aan Traintool.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl of spreek
de voicemail in op 024-3619603.
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NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels
Het bloedafnameformulier dat de zwangere krijgt na een NIPT-aanvraag, is vertaald in het Engels.
U vindt het formulier op www.peridos.nl, onder de vertaling van het toestemmingsformulier. Indien
de zwangere geen Nederlands kan lezen, maar wel Engels, geeft u haar zowel het Nederlandstalige
NIPT-bloedafnameformulier alsook de Engelse vertaling hiervan. Wanneer er veel Engelstaligen in
uw praktijk komen, is het wellicht prettig om een aantal formulieren op voorraad te hebben.
Vergeet niet de zwangere te wijzen waar de Peridoscode op het Nederlandse bloedafnameformulier
staat.
Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website
Vanaf februari 2020 is alle informatie over prenatale en neonatale screeningen bij het RIVM te
vinden op één website voor zowel publiek als professional. De nieuwe website heet www.pns.nl en
zal op termijn de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl volledig vervangen.
Op www.pns.nl vindt u de volgende 5 screeningsprogramma’s bij elkaar:
• PSIE (bloedonderzoek zwangeren)
• Down-, edwards-, patausyndroom
• 20 wekenecho
• Hielprik
• Gehoorscreening
Informatie voor publiek over prenatale screening
Sinds een aantal jaar wijzen verloskundig zorgverleners zwangeren op het bestaan van de website
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook deze informatie is vanaf nu te vinden op de nieuwe
website www.pns.nl. Bezoekers van ‘onderzoekvanmijnongeborenkind’ zullen automatisch terecht
komen op ‘pns’.
Op www.pns.nl/prenatale-screeningen vindt u informatie over:
• PSIE (bloedonderzoek zwangeren)
• Down-, edwards-, patausyndroom
• 20 wekenecho
Voorlichtingsmaterialen aanpassen
In
voorlichtingsmaterialen
van
het
RIVM,
zoals
de
folders,
zullen
links
naar
‘onderzoekvanmijnongeborenkind’ geleidelijk worden vervangen door links naar pagina’s op ‘pns’.
Wilt u op termijn ook in uw eigen voorlichtingsmaterialen en website de oude links vervangen door
de nieuwe? Heeft u vragen over de nieuwe website, of suggesties? Mail dan naar cvb@rivm.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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