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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 monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening
Meetweken: 6 t/m 24 juni 2011
Op dit moment is de landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming in volle gang. Fijn dat velen ondanks de
drukke dagelijkse praktijk meedoen. Dankzij uw medewerking en inspanningen zullen we straks inzicht hebben in
de mate waarin zwangeren in Nederland een geïnformeerde beslissing over hun eigen deelname aan prenatale
screening nemen.
In deze nieuwsbrief vindt u de actuele stand van zaken over deelname aan de monitor, informatie over een aantal
praktische zaken en wat u nog van ons kunt verwachten.
Stand van zaken
De meeste praktijken doen inmiddels mee, namelijk bijna 400 van de ruim 500 praktijken. Aan het einde van de
tweede week (week 24) nadat de monitor van start is gegaan heeft u aan 6609 zwangeren een vragenlijst
aangeboden. In totaal gaven 4372 zwangeren hun e‐mailadres, omdat ze de vragenlijst digitaal wilden invullen.
Hiervan hebben er 2345 ingelogd op de vragenlijst, dat wil zeggen dat we al gegevens hebben ontvangen van ruim
de helft van de zwangeren die een digitale vragenlijst kregen aangeboden, een goed resultaat!
In het nu volgende vindt u de antwoorden op enkele nieuwe vragen die u ons in de afgelopen dagen heeft gesteld.
Ik kan nog niet starten, omdat ik nog geen materiaal heb.
Hebt u nog geen materiaal (bijv. de instructie, websitekaartjes of vragenlijsten) ontvangen? Geeft u dit dan aan ons
door, telefonisch op 010‐704 37 32 of per e‐mail h.schoonen@erasmusmc.nl; wij zorgen er voor dat het materiaal
opnieuw wordt toegestuurd. Zodra u het materiaal heeft ontvangen, kunt u alsnog gedurende 3 weken meedoen,
dus ook na 24 juni.
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Ik ben later gestart, kan ik langer doorgaan?
Als u later bent gestart, bijvoorbeeld omdat u het materiaal pas later heeft ontvangen of omdat u op vakantie was
of om een andere reden, dan kunt u langer doorgaan met de monitor, dus ook na 24 juni. U kunt zo lang doorgaan
tot u 3 weken heeft meegedaan.
Hoe kan ik extra materiaal (websitekaartjes, vragenlijsten etc) ontvangen?
Geeft u dit aan ons door, telefonisch op 010‐704 37 32 of per e‐mail h.schoonen@erasmusmc.nl; wij zorgen er dan
voor dat het materiaal naar u wordt gestuurd.
Wat doe ik met materiaal wat niet meer nodig is?
Mocht u aan het eind van de periode van de monitor materiaal over hebben, bijv. vragenlijsten, stuurt u deze dan
kosteloos op via het volgende retouradres:
t.a.v. Marleen Schoonen
Erasmus MC, Ae‐206
Antwoordnummer 3963
3000 WB Rotterdam

Wanneer horen we de uitkomsten van de monitor?
Naar verwachting zal komend najaar een eerste overzicht beschikbaar zijn van de aantallen en percentages
zwangeren in Nederland die geïnformeerde keuzes maken over prenatale screening op Downsyndroom en de 20‐
weken echo.
Uitkomsten op instelling (ziekenhuis, verloskundige praktijk)‐nivo ontvangt u via uw Regionaal Centrum. In de
landelijke eindrapportage zullen deze uitkomsten niet worden opgenomen.
Uitkomsten zullen niet op zorgverlenerniveau worden geanalyseerd.
Vragen?
Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de monitor vragen? U kunt nog steeds contact opnemen met één
van de uitvoerders van deze monitor; 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 heel hartelijk voor al uw inspanningen en medewerking!

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