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December 2010
Geachte contractanten,

Peridos
Bijeenkomst en uitrol fase 1
Op maandagavond 1 november 2010 heeft de regionale bijeenkomst plaatsgevonden over de eerste fase
van de ingebruikname van Peridos. Praktijkbeheerders hebben voor de bijeenkomst een gebruikersnaam
en inlogcode ontvangen. Praktijkbeheerders zijn gevraagd hun collega’s toegang te geven tot Peridos.
De bedoeling is om in deze fase digitale contracten en kwaliteitsovereenkomsten te accorderen en de
gegevens van de zorginstelling en haar zorgverleners te controleren en te completeren. De praktijken
waarvan de beheerder niet aanwezig was, hebben een brief ontvangen met het verzoek contact op te
nemen met de Stichting.
Voor 1 januari 2011 dienen alle counselors en echoscopisten in te loggen in Peridos om hun
kwaliteitsovereenkomsten counseling, NT-meting en/of SEO digitaal te accorderen.
Hebt u als praktijkbeheerder nog geen toegang tot Peridos, neemt u alstublieft voor 1 januari 2011 contact
op met de Stichting tel: 010-7031332.
Het telefoonnummer van de helpdesk, FAQ’s, handleidingen en de link om in te loggen in Peridos zijn te
vinden op het portaal: www.peridos.nl.
Stand van zaken:
Voor Peridos zal een extractie van prenatale screeningsgegevens uit uw bronsysteem gehaald worden en
worden ingelezen in Peridos. Het direct inlezen van gegevens vanuit velden uit uw bronsysteem in
Peridos zal gebeuren door het sturen van HL7V31 berichten naar Peridos over een beveiligde verbinding.
Op dit moment wordt landelijk bij een tiental praktijken het versturen van HL7V3 berichten getest voor
Orfeus en Onatal.
Zolang het sturen van HL7V3 systemen nog getest wordt, zullen leveranciers zorgen voor de mogelijkheid
voor het maken van een exportfile van gegevens uit uw bronsysteem. Dit is een tussentijdse oplossing
totdat HL7V3 koppelingen klaar zijn. Vrumun is een leverancier die direct kiest voor het versturen van
HL7V3 berichten en zal tussentijds geen excel beschikbaar stellen. Astraia, Micronatal, Onatal en Orfeus
zullen dit wel doen. Bij een tweetal bronsystemen zal het voorlopig blijven bij een exportfile in excel. Dit
zijn Mosos en EZIS (of andere EPD’s).
Gegevensafdracht aan de Stichting
Vanaf 1 januari 2011 wenst de Stichting over te gaan op regionale gegevensafdracht via Peridos.
De Webapplicatie Counseling (patiëntniveau) en de MM-set (geaggregeerde) registratie counseling en
echoscopie zullen vanaf 1 januari 2011 alleen nog gebruikt worden voor de gegevensafdracht 2010.
Het is belangrijk dat u als contractant voor 1-1-2011 controleert of u de gevraagde prenatale
screeninggegevens registreert in uw bronsysteem (Onatal, Orfeus etc.) zodat gegevensafdracht naar
Peridos mogelijk is. De leverancier van uw bronsysteem is op de hoogte van de landelijke
gegevensafdracht prenatale screening en zal hierop het bronsysteem reeds hebben aangepast of
hiermee bezig zijn. Voor meer informatie over de landelijke gegevensregistratie en gegevensafdracht
Prenatale Screening raadpleeg http://www.rivm.nl/pns/down-seo/ .
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Maakt u geen gebruik van een bronsysteem zoals Orfeus, Onatal, Micronatal, Vrumun, Astraia, Mosos,
EZIS, dan is het de bedoeling dat u overstapt op het digitaal invullen van een excellijst.
Over de excellijst voor gegevens van 2011 hoort u meer van de Stichting zodra de landelijke afspraken
bekend zijn.
LET OP: de manier van gegevens afdragen over het lopende jaar 2010 blijft ongewijzigd!
Kandidaten nieuwe bestuursleden
Op 1 januari 2011 zullen vier bestuursleden het bestuur van de Stichting Prenatale Screening Zuidwest
Nederland na een termijn van 4 jaar verlaten. De Stichting is dan ook naarstig op zoek naar kandidaten
voor deze bestuursfuncties.
In lijn met stichtingsstatuten is de Stichting voor het bestuur per direct op zoek naar bestuursleden met de
volgende achtergrond:
- één verloskundige werkzaam in de eerste lijn
- één Klinisch Geneticus werkzaam in het Erasmus MC
- één manager werkzaam in het Erasmus MC voor de voorzittersfunctie
- één gynaecoloog werkzaam in een regionaal perifeer ziekenhuis
Hierbij vragen wij u - wanneer u voldoet aan één van de omschreven profielen - te overwegen of u
zich kandidaat wilt stellen. Kandidaten kunnen een CV en een motivatie sturen aan de coördinerend
stafadviseur van de Stichting mw. drs. I.A. Peters (i.a.peters@erasmusmc.nl).
Alvast bedankt voor uw eventuele reactie!
Trisomie 13 en 18
De invoering van de prenatale screening op trisomie 13 en 18 naast trisomie 21 is landelijk met één
kwartaal uitgesteld, om de regionale centra en alle zorgverleners voldoende in de gelegenheid te stellen
om de implementatie voor te bereiden. Vanaf het tweede kwartaal 2011 (1 april 2011) wordt gestart met
de prenatale screening op het syndroom van Patau (trisomie 13) en het Edwardssyndroom (trisomie 18).
U ontvangt binnenkort een uitgebreide informatiebrief van de Stichting over de aanstaande uitbreiding van
de prenatale eerste trimester screening (combinatietest) op trisomie 13 en 18.
De nieuwe patiëntenfolders van het RIVM met informatie over de screening op trisomie 21, 13 en 18 zijn
binnenkort gereed. Zwangere vrouwen worden geïnformeerd over het feit dat met de kansbepaling op
Downsyndroom ook de kans op het syndroom van Patau en het Edwards syndroom bekend wordt. Het
landelijk beleid is als volgt, standaard wordt de kansberekening op trisomie 21,18 en 13 aangeboden,
tenzij een zwangere zelf aangeeft bij de combinatietest geen informatie over de kans op trisomie 13 en 18
te willen.
De landelijke kwaliteitseis stelt dat een counselor aantoonbaar op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van de prenatale screening. De Stichting raadt u nadrukkelijk aan om uw kennis met
betrekking tot trisomie 13 en 18 te vergroten of op te frissen. De volgende nascholing over trisomie 13 en
18 wordt aangeboden in de regio:
-

-

Nascholing over het counselen voor trisomie 13 en 18 kan gevolgd worden via de DIN (voorheen
PIN); naar verwachting zal deze vorm van digitale nascholing eind 2010 beschikbaar zijn via de
website van het RIVM.
Daarnaast worden op regionaal niveau counselingcursussen (herhaalmodule I en II) met daarin
de bijscholing voor trisomie 13 en 18 aangeboden. De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)
organiseert deze trainingen in samenwerking met de Stichting. Kosten voor deelname aan deze
training zijn voor contractanten van de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland
€ 100,00 en voor niet contractanten € 199,00. Kijk voor meer informatie op de website van de
VAR www.va-r.nl zie cursuskalender.
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-

Op 15 februari 2011 zal de Stichting een middagsymposium (vanaf 16.30 uur) over trisomie 13
en 18 organiseren. Het symposium wordt kosteloos aangeboden aan de contractanten van de
Stichting. Tevens zal accreditatie worden aangevraagd.

Tripletest
Onlangs is landelijk besloten dat de tripletest (2e trimester serumtest), die voorheen werd uitgevoerd door
het klinisch laboratorium in Groningen (UMCG), vanaf 1 oktober 2010 niet meer uitgevoerd wordt in
Nederland. Het aantal testen werd te klein om een goede kwaliteitsbewaking te doen. Er is geen goed
alternatief voor de tripletest. Het is dus meer dan ooit van belang dat een zwangere die een
screeningstest voor Down Syndroom wil laten uitvoeren ervan doordrongen wordt, dit tijdig te laten doen.
Voor de zwangere die te laat komt voor de combinatietest is er voor de zorgverlener de mogelijkheid om
direct contact te zoeken met het RIVM om een aanvraag voor een tripletest te doen. Het RIVM zal de
tripletest laten uitvoeren door een laboratorium in Antwerpen. De procedure is kostbaar en bewerkelijk.
De prestatie van een tripletest is minder goed dan die van de combinatietest. Indien u wilt verwijzen voor
een tripletest, neemt u dan contact op met de projectleider Downsyndroomscreening
(Peter.Schielen@rivm.nl, 030-2743534).
Symposium Down Syndroom
Op maandag 21 maart 2011 wordt een landelijk middagsymposium (vanaf 14.00 uur) “Downsyndroom –
feiten en fictie” georganiseerd door de Stichting. Het symposium is toegankelijk voor professionals die in
Nederland actief zijn op het terrein van prenatale screening. Voor dit symposium zal tevens accreditatie
worden aangevraagd.

Wij wensen u prettige feestdagen en een goed 2011!

Ingrid A. Peters, Stafadviseur
Mieke Kraan–van der Est, Kwaliteitsadviseur
Anne-Marie van Beek-Breedveld, Stafassistent
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