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Geachte contractant,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 20, het laatste nummer van 2011. De medewerkers van de
Stichting wensen u fijne feestdagen en een gezond 2012!
Juridische achtergrond document Peridos / Informed consent
Met regelmaat krijgt de Stichting vragen over de toestemming van zwangeren voor de
gegevensregistratie in Peridos. Op de website www.peridos.nl is inmiddels een juridisch achtergrond
document geplaatst waarin de vragen over de privacy van zwangeren worden behandeld.
Modelprotocol NVOG Datering Zwangerschap
Er is een nieuw modelprotocol van de NVOG dat in overleg met de KNOV tot stand is gekomen, over
de datering van de zwangerschap, dat landelijk in gebruik moet worden genomen. Het protocol is te
vinden op de website van de NVOG bij de modelprotocollen. Mevr. Van Leijden (arts-echoscopist en
onderzoeker van het AMC) heeft op het symposium van de Stichting op 15 november jl. het protocol
gepresenteerd. Haar presentatie is te vinden op onze website: www.prenatale-screening.nl.
Symposia
Afgelopen 15 november 2011 is het Symposium van de Stichting ‘Ontwikkelingen Prenatale Screening
2011’ gehouden. Het symposium is door ruim 120 personen bezocht en werd beoordeeld met het
cijfer 7,7. De voorafgaande enquête, de inhoud van de presentaties en de praktische toepasbaarheid
van informatie werd gemiddeld ‘goed’ tot ‘zeer goed’ bevonden. Alle presentaties zijn te vinden op
onze website: www.prenatale-screening.nl.
Voor u eventueel relevante symposia:
-

Op 13 januari 2012 vindt het Symposium Werkgroep Foetale Echoscopie plaats. De kosten
bedragen 50 euro per persoon. U kunt informatie over de inhoud vinden op de website van de
Stichting Prenatale Screening Amsterdam; www.spsao.nl. Via de onderstaande link kunt u
zich direct aanmelden: http://fd8.formdesk.com/adeccion/symposium_13-01-2012.

-

Op 16 maart 2012 wordt door SCEM het symposium ‘Ik zie iets bij uw kindje 2, Tijd voor
verdieping’ georganiseerd in Ede. U kunt zich via de website van SCEM aanmelden voor dit
symposium. De kosten bedragen 179/199 euro.

Casuïstiekbespreking
Op 7 december jl. vond er voor de derde keer een casuïstiekbespreking plaats, dit maal voor het eerst
georganiseerd door een satellietziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. De
bespreking is door ongeveer 40 personen bijgewoond en werd gewaardeerd met het gemiddelde
rapportcijfer 8,0. Deze positieve waardering is voldoende stimulans om ook in 2012 weer twee
casuïstiekbesprekingen te organiseren.
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 sonomarkers. Naast de NT meting worden markers beoordeeld als
het neusbotje, de frontomaxillaire faciale (FMF)-hoek, ductus venosus en de beweeglijkheid van de
tricuspidalisklep door middel van Doppler metingen. Na het verrichten van deze aanvullende metingen
wordt een nieuwe kansberekening gemaakt voor de kans op down-, patau- en edwardssyndroom
volgens een algoritme, ontworpen door de Fetal Medicine Foundation. Bij patiënten met een risico
groter dan 1:50 kan het NT-plus onderzoek niet worden uitgevoerd.
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Zoals ook gemeld in nieuwsbrief 19 van september 2011 is dit onderzoek voorbehouden aan de derde
lijns centra voor prenatale diagnostiek. Voor deze regio betreft dat het Erasmus MC. Omdat dit NTplus onderzoek kan helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor het al of niet laten
verrichten van invasieve diagnostiek, wordt dit bij de intake op de afdeling prenatale diagnostiek
aangeboden aan patiënten met een verhoogde kans op down-, patau- of edwardssyndroom na eerste
trimesterscreening. De resultaten van dit NT-plus onderzoek worden geëvalueerd in wetenschappelijk
onderzoek. Nadere informatie is te vinden op de website van de Stichting.
De Stichting verneemt van de afdeling prenatale diagnostiek van het Erasmus MC met regelmaat dat
aan patiënten mededelingen worden gedaan over het al of niet aanwezig zijn van één of meerdere
van deze extra sonomarkers door uitvoerende echoscopisten of counselors. Dat is onjuist en voor
patiënten verwarrend.
We willen u er nogmaals op wijzen dat het uitvoeren van aanvullende metingen van het zogenoemde
‘NT plus onderzoek’ in een 1e - of 2e lijns echocentrum nadrukkelijk niet in overeenstemming met de
WBO-vergunning en derhalve niet wenselijk is.
Bureauonderlegger
Zoals velen van u gemerkt hebben, heeft de Stichting een nieuwe bureauonderlegger uitgebracht met
handige informatie met betrekking tot het werkveld prenatale screening / prenatale diagnostiek. Deze
onderlegger is de opvolger van een eerdere versie uit 2005, welke destijds is uitgebracht door STARMDC. Deze werd destijds ontworpen door dr. J.A.M. Laudy, dr. H.I.J. Wildschut en dr. M. Wildhagen.
We zijn dr. Laudy en dr. Wildschut erkentelijk voor hun medewerking aan de huidige versie en STARMDC voor het beschikbaar stellen van dit concept. De inhoud is aangepast aan de actuele
ontwikkelingen. Deze nieuwe onderlegger is uitgereikt op het symposium van 15 november jl. Er zijn
nog exemplaren beschikbaar voor geïnteresseerden. U kunt hiervoor contact opnemen met het
secretariaat van de Stichting.
Gegevens zorginstelling en zorgverlener in Peridos
Het regionaal centrum maakt gebruik van uw zorginstellings- en zorgverlenersgegevens zoals die in
Peridos geregistreerd staan:
 (praktijk)adressen;
 (praktijk)telefoonnummers;
 (praktijk)e-mailadressen;
 Praktijkwebsites;
 Agb-code. Juiste vermelding van de agb-code in Peridos is van groot belang voor de
gegevensafdracht;
 Waarnemer. Wanneer u als vaste waarnemer in een praktijk werkzaam bent of gedurende
een langere tijd waarneemt, is het aan te bevelen u als waarnemer bij de betreffende praktijk
in Peridos te (laten) registreren;
 Echoapparatuur en versie software.
Wij willen u erop attent maken dat u (via de zorginstellingsbeheerder) zelf verantwoordelijk bent voor
het up-to-date houden van deze gegevens. De zorginstellingsbeheerder voor Peridos is altijd iemand
die in dienst is bij uw eigen praktijk. Daarom willen wij u vragen deze gegevens te controleren en daar
waar nodig aan te (laten) passen of te wijzigen. Op www.peridos.nl kunt u onder het tabblad
documenten een handleiding Beheer Zorginstelling vinden. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan
kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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