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Geachte contractant,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 19 met een verscheidenheid aan onderwerpen.
Vlak voor de zomer heeft u een overweldigend aantal nieuwsbrieven van de Stichting ontvangen.
Mocht u een overzicht van alle nieuwsbrieven willen zien, dan verwijzen wij u naar onze website:
http://www.prenatale-screening.nl/Professional/index.php/Nieuwsbrieven.
Nieuwe directeuren Stichting
Na het vertrek van Hajo Wildschut als directeur van de Stichting, is er een wervingsprocedure gestart
voor een nieuwe directeur van de stichting. Op voordracht van de sollicitatiecommissie is door het
bestuur besloten per 15 augustus jl. twee nieuwe directeuren aan te stellen. Namelijk een algemeen
directeur en een medisch directeur.
Als algemeen directeur is benoemd mevr. drs. J.C.I.Y Reijerink-Verheij MHA. Jacqueline heeft
bestuurlijke ervaring in het screeningsveld als directeur van de stichting Bevolkingsonderzoek
Zuidwest Nederland voor borstkanker en baarmoederhalskanker.
Als medisch directeur is benoemd dr. M.F.C.M. Knapen. Maarten is als gynaecoloog-perinatoloog
verbonden aan het Erasmus MC, afdeling Verloskunde en Prenatale diagnostiek.
Beleid NT-plus onderzoek
Op 31 mei 2011 jl. heeft het Centraal Orgaan Prenatale Screening het beleid NT-plus goedgekeurd.
Onder een zogenaamde ‘NT-plus onderzoek’ verstaan we het uitbreiden van het 1e-trimester
echoscopisch onderzoek met extra ultrasound markers. Naast de NT-meting worden markers
beoordeeld als het neusbotje, de frontomaxillaire faciale (FMF)-hoek, ductus venosus en de
beweeglijkheid van de tricuspidalis klep door middel van Doppler-metingen.
WBO-vergunning
De prenatale screening op Downsyndroom gebeurt op basis van een WBO-vergunning. De WBOvergunning is afgegeven op de combinatietest bestaande uit de serumbepalingen van PAPP-A en
fβHCG bij de zwangere vrouw en een NT-meting op basis van een echoscopisch onderzoek van de
foetus. Op basis van de WBO-vergunning vindt, als de combinatietest (PAPP-A, fβHCG, NT) een
verhoogde kans op Downsyndroom (en/of trisomie 13 en/of 18) uitwijst en indien de zwangere dit
wenst, verwijzing plaats naar een centrum voor prenatale diagnostiek.
Het beleid
Het uitvoeren van de aanvullende metingen van het zogenoemde ‘NT plus onderzoek’ in een 1e- of 2e
lijns echocentrum is nadrukkelijk niet in overeenstemming met de WBO-vergunning. Het Centraal
Orgaan adviseert de Regionale Centra om een echocentrum bij het uitvoeren van deze aanvullende
metingen hierop aan te spreken. Het feit dat een uitvoerend echoscopist hiervoor gecertificeerd is, is
hierbij niet van belang. Conform het advies van het Centraal Orgaan kunt u patiënten die voor deze
aanvullende diagnostiek in aanmerking willen komen, verwijzen naar één van de centra voor prenatale
diagnostiek.
Gewenste inhoud website Stichting
De website van de Stichting zal in de aankomende periode zowel technisch, inhoudelijk als qua
vormgeving worden aangepast. Daarom willen wij graag van u horen welke onderwerpen op de
website extra toegelicht kunnen worden. Uw input kunnen wij meenemen bij het bepalen van de
inhoud van de diverse themakopjes en eventueel onder FAQ (Frequently Asked Questions).
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Controle nascholing counseling trisomie 13 en 18
Om de kwaliteit van de counseling over screening op trisomie 13 en 18 te ondersteunen, is het
noodzakelijk dat elke gecontracteerde counselor op dit terrein een nascholing heeft gevolgd.
Voorbeelden van geschikte nascholingen zijn:
- De Digitale Individuele Nascholing (DIN).
- Symposium trisomie 13 en 18, 15-02-2011, Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland.
- Basismodule Prenatale Screening van de VAR / Transfergroep.
- Herhaalmodule Prenatale Screening van de VAR / Transfergroep.
- Of andere landelijke geaccrediteerde na/bijscholingen over trisomie 13 en 18.
Onze vraag aan de counselors:
Als u het stichtingssymposium trisomie 13 en 18 niet heeft bijgewoond, wilt u dan vóór eind 2011 een
kopie van de door u behaalde certificaten op het terrein van trisomie 13 en 18 opsturen. Hiermee
kunnen wij uw (basis)opleidingsdossier in Peridos completeren en samen met u bijdragen aan de
borging van de kwaliteit van de screening.
Facturatie
De facturatie zal gescheiden plaatsvinden van de gegevensverzameling in Peridos. Voor de
facturering zullen wij daarom geen gebruik maken van de aantallen zoals die in Peridos zijn ingevoerd.
Besloten is dat het voor een zorgvuldige afhandeling van de betalingen, van belang is om uit te gaan
van een directe opgave van de contractanten. Voor onze externe verantwoording en controle, willen
wij daarom de aantallen onderzoeken per kwartaal van u blijven ontvangen.
Voor de afrekening van het derde kwartaal willen wij begin oktober via de e-mail:
prenatalescreening@erasmusmc.nl de aantallen SEO’s ontvangen. Het betreft alleen het *totaal
aantal SEO’s*, revisie aantallen e.d. kunt u achterwege laten.
Eerste resultaten landelijke monitoring juni 2011
Het onderzoek naar informed decision making door de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
van het Erasmus MC in juni 2011 in opdracht van het RIVM, is uitgevoerd in 7 van de 8 regio’s in
Nederland. Voor het eerst is dit digitaal uitgevoerd onder de zwangeren via de Peridos
vragenlijstmodule.
Landelijk hebben tot nu toe 421 praktijken meegedaan. Er zijn ruim 11.000 vragenlijsten uitgedeeld en
bijna 6.000 zwangeren hebben ingelogd op de website ‘vragenlijst.peridos.nl’. Daarnaast is het
bezoek aan www.peridos.nl in deze periode van 50 naar ruim 600 unieke bezoekers per dag
verhoogd, zodat deze site meer bekendheid heeft gekregen.
In Zuidwest Nederland hebben 69 zorginstellingen deelgenomen aan de landelijke monitoring en er
zijn 1.747 vragenlijsten uitgedeeld. Hartelijk dank voor uw medewerking. De onderzoekers van het
Erasmus komen op een later moment met de onderzoeksresultaten.
PWD (Perinataal webbased dossier)
Het ministerie van VWS heeft subsidie toegekend voor het verder ‘uitrollen’ van elektronische
gegevensaanlevering (HL7 berichten) tussen de verloskundige systemen en o.a. Peridos. Dit is goed
nieuws. In de regio Zuidwest Nederland zijn op dit moment 9 verloskundige praktijken in staat om een
drietal berichten elektronisch te verzenden naar Peridos. Het is nog niet mogelijk om de volledige set
counselinggegevens te verzenden, maar dit is een eerste start en er wordt hard gewerkt om dit
mogelijk te maken.
Gegevensafdracht naar Peridos
Sinds augustus in het mogelijk om ook via Astraia prenatale screeningsgegevens naar Peridos te
zenden. De Astraia gebruikers zijn inmiddels geïnformeerd.
Wij vragen alle zorginstellingbeheerders om de gegevens vanuit hun bronsysteem en/of de
handmatige Excel lijsten op te laden naar Peridos.
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