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Betreft: landelijke monitoring geïnformeerde besluitvorming prenatale screening

Geachte contractant,
Het RIVM is de landelijke coördinator van het WBO programma Prenatale Screening. Het RIVM heeft met
instemming van het Centraal Orgaan Prenatale Screening waarin de regionale centra en de
beroepsgroepen zitting hebben de opdracht gegeven tot een landelijke monitoring van de besluitvorming
prenatale screening. In dit kader ontvangt u van de uitvoerders van het onderzoek een nieuwsbrief met
meer informatie over de landelijke monitoring, de consequenties voor de contractant en het tijdspad.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Peters, coördinerend stafadviseur
NIEUWSBRIEF
Landelijke monitoring geïnformeerde besluitvorming prenatale screening
Meetweken: 6 t/m 24 juni 2011
Wat moet u weten als contractant, en wat wordt van u verwacht?

Dit jaar vindt, in opdracht van het RIVM, voor het eerst een landelijke monitoring naar geïnformeerde
besluitvorming over prenatale screening met de combinatietest en de 20‐weken echo plaats. Alle verloskundig
hulpverleners in Nederland met een counselingscontract bij één van de acht Regionale Centra voor prenatale
screening (dit zijn onder andere verloskundigen, echoscopisten, counselors en gynaecologen in zowel eerste,
tweede als derde lijn; hierna genoemd verloskundig hulpverleners) zullen te maken krijgen met deze monitoring.
U ontvangt deze nieuwbrief van uw Regionaal Centrum, omdat u een counselingscontract heeft. Door middel van
nieuwsbrieven, die u als verloskundig hulpverlener via uw Regionaal Centrum per e‐mail zult ontvangen, houden
wij u op de hoogte van de voorbereidingen en de uitvoering van de monitoring. Dit is de eerste nieuwsbrief.
Voorafgaand aan de start van de monitoring krijgt u verdere aanvullende informatie via e‐mail en post.
Waarom een landelijke monitoring?
Eén van de primaire doelen van de prenatale screening is te zorgen dat elke zwangere een geïnformeerde
autonome keuze kan maken over wel of niet deelnemen aan prenatale screening op Downsyndroom en/of het
structureel echoschopisch onderzoek, en, indien zij dit wenst, het verrichten van screening van een hoge, landelijk
uniforme kwaliteit. De landelijke monitoring is bedoeld om te bepalen of zwangeren inderdaad geïnformeerde,
autonome keuzes maken over (niet‐) deelname aan deze screeningen.

Nieuwsbrief nr. 14 – april 2011, Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland

1

Wat houdt de landelijke monitoring geïnformeerde besluitvorming prenatale screening in?
De monitoring bestaat uit drie zogenaamde ‘meetweken’. Het de bedoeling dat iedere zwangere die gedurende de
meetweken haar verloskundig hulpverlener bezoekt, een vragenlijst invult. Met die vragenlijst wordt
geïnformeerde besluitvorming gemeten. Het gaat om één lijst, waarin zowel vragen over de combinatietest als over
de 20‐weken echo worden gesteld. Deze vragen gaan over de kennis van de zwangere over de betreffende
screening, en de attitude van de zwangere ten aanzien van haar eigen mogelijke deelname aan de screening.
Wat vragen wij van u?
U informeert iedere zwangere die u tijdens de meetweken ziet kort over de monitoring, en vraagt of zij thuis,
achter haar computer, een vragenlijst wil invullen. Als de zwangere dat wil, geeft u een ‘websitekaartje’ mee. Op dit
websitekaartje staat het internetadres waarop de zwangere de vragenlijsten kan vinden. Als de zwangere aangeeft
liever een papieren lijst in te vullen, geeft u haar een papieren lijst. Kort voor de start van de monitoring zorgen wij
dat u de beschikking heeft over voldoende papieren vragenlijsten, retourenveloppen en websitekaartjes. De
papieren lijsten worden geretourneerd aan de uitvoerders van dit onderzoek.
Voor iedere zwangere vult u op uw computer (in een speciaal hiervoor ontwikkelde applicatie, die is gekoppeld aan
Peridos) een aantal gegevens in. Eén van die gegevens is het e‐mail adres van de zwangere, dat is nodig om de
digitale lijsten (automatisch) te versturen. Verder geeft u onder meer aan of u de zwangere heeft geïnformeerd
over deze monitoring, of zij mee wilde werken en zo ja, in welke vorm (digitaal of papier). Als u deze gegevens
heeft ingevuld, en desgewenst een websitekaartje of papieren vragenlijst aan de zwangere heeft meegegeven,
heeft u voldoende gedaan. De uitvoerders van deze monitoring zullen de gegevens verder verwerken. U wordt
uiteraard geïnformeerd over de uitkomsten van deze monitoring.
Meer details over deze procedure en andere praktische zaken ontvangt u – voorafgaand aan de monitoring‐ van uw
Regionaal Centrum.
Wanneer vindt de landelijke monitoring plaats?
De monitoring start op maandag 6 juni 2011 en eindigt op vrijdag 24 juni 2011.

Voor wie is de landelijke monitoring bedoeld?
De monitoring zal worden uitgevoerd in heel Nederland; alle acht Regionale centra en daarbij aangesloten
verloskundig hulpverleners met een counselingscontract (zowel eerste, tweede als derde lijn) wordt verzocht aan
deze kwaliteitsmonitoring deel te nemen.
Wie voert de landelijke monitoring uit?
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft
opdracht gegeven voor deze monitoring en de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC,
Rotterdam zorgt voor de uitvoering.
En wat nu?
Gedurende de meetweken spelen de Regionale Centra voor prenatale screening, en u als verloskundig hulpverlener
met een counselingscontract bij één van deze Regionale Centra, een centrale rol. We zullen daarom zorgen dat u
goede en volledige informatie krijgt, zowel voorafgaand, tijdens als na de monitoring. Vóór de start van de
meetperiode kunt u in ieder geval informatie verwachten over:
‐ hoe zwangeren te informeren en te motiveren
‐ hoe de applicatie in te vullen
U ontvangt de informatie via een e‐mail van uw Regionaal Centrum. Ook op de website van uw Regionaal Centrum
zal het laatste nieuws over deze monitoring worden gepubliceerd. Houdt u deze site dus in de gaten.
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Vragen?
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met één van de uitvoerders van deze monitoring; Dr.
Heleen van Agt (T: 010‐7043718 E: h.vanagt@erasmusmc.nl) of Drs. Marleen Schoonen (T: 010‐704 37 32 E:
h.schoonen@erasmusmc.nl). Zij beantwoorden u vragen graag.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking aan deze monitoring!

Dr. Heleen van Agt, Erasmus MC, Maatschappelijke Gezondheidszorg
Drs. Marleen Schoonen, Erasmus MC, Maatschappelijke Gezondheidszorg
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