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Geachte contractanten,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2012. Graag vragen we uw speciale aandacht voor het Lustrum
Symposium van de Stichting op dinsdag 5 juni 2012. Meer informatie vindt u verderop in de
nieuwsbrief.
Data 2011 in Peridos
De zorginstellingbeheerders van de gecontracteerde
zorginstellingen worden dringend verzocht de data van de
counseling, NT en/of SEO voor geheel 2011 vóór 8 maart
2012 naar Peridos te uploaden. Dit geldt voor alle
gebruikers van: Onatal, Orfeus, Vrumun, Astraia, Excels
handmatige invoer 2011 (uitgezonderd praktijken die
andere afspraken hebben met de Stichting).
Bij het uploaden van de data in Peridos is het essentieel dat alle (tijdelijke) zorgverleners die
verrichtingen hebben uitgevoerd in Peridos een kwaliteitsovereenkomst hebben en gekoppeld zijn aan
de betrokken zorginstelling. Indien dit niet het geval is, neemt u dan contact op met de Stichting.
Voor vragen en ondersteuning bij het uploaden van data kunt u contact opnemen met Nicolette Ursem
(n.ursem@erasmusmc.nl).
Peridos: HL7v3-koppeling
In Nederland groeit het aantal eerstelijns praktijken dat via hun bronsysteem HL71-berichten stuurt
naar Peridos, Praeventis en de PRN. Voor het verzenden en ontvangen van HL7-berichten is het
noodzakelijk dat uw praktijk de beschikking heeft over een UZI Register Abonneenummer (URA), een
UZI servercertificaat en een OID-nummer voor unieke identificatie van de praktijk. De
verloskundigenpraktijken die de aanvraagprocedure voor bovenstaande nog niet hebben gestart,
verzoeken wij op korte termijn deze in gang te zetten en een mail te sturen naar pwd@knov.nl. Meer
informatie vindt u op de website www.uziregister.nl. Uw contactpersoon bij de leverancier van het
bronsysteem kan u hierbij helpen.
Ook kunt u contact opnemen met de Stichting voor ondersteuning bij het digitaal doorlopen van de
diverse aanvragen.
Casuïstiekbespreking
Ook in 2012 zal de Stichting twee maal een casuïstiekbespreking organiseren voor echoscopisten.
Het gaat hierbij om zwangeren die verwezen worden na een combinatietest of een SEO, wegens
vermoeden op afwijkingen. De volgende bespreking is gepland op woensdag 25 april 2012 van
18.30 uur tot 20.30 uur in het Erasmus MC te Rotterdam. Nadere berichtgeving volgt.
Regionale kwaliteitstoetsing NT-metingen najaar 2011
Aan 21 regionale echocentra die gecontracteerd zijn voor de NT-meting is in oktober 2011 gevraagd
deel te nemen aan een regionale NT-kwaliteitstoetsing. Aanleiding hiervoor waren de resultaten uit de
visitaties van verschillende echocentra. Hieruit is gebleken dat veel zorgverleners met een NTkwaliteitsovereenkomst niet de landelijk gestelde normen van 150 NT-metingen per jaar halen en een
percentage NT-metingen t.o.v. de mediane waarde tussen de 40-60%. Deze laatste waarde is een
indicatie voor de kwaliteit van de uitvoering van de NT-meting. Alle echoscopisten in de regio hebben
naast hun NT-kwaliteitsovereenkomst een (her)certificering van de FMF voor de NT-meting.
Aangezien dit tegenstrijdig lijkt, is door het bestuur besloten een extra toetsing uit te voeren2. Mw. dr.
R. Snijders van bureau ReSearch heeft een rapport opgesteld, waarin de resultaten op een drietal
manieren zijn geëvalueerd: de FMF analyse, analyse volgens advies Centraal Orgaan (0,9 -1,1 MoM)
en er is een beeldanalyse per echoscopist opgenomen. De beeldanalyse heeft plaatsgehad op basis
van een willekeurige selectie van vijf casussen waarvan de drie beste geselecteerd zijn voor de
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beeldbeoordeling. De statische analyse is uitgevoerd over/in de periode van 2010 t/m 20113. Hiertoe
is het FMF auditbestand opgevraagd vanuit Astraia van de deelnemende zorginstelling4.
Verschil
Van de 48 gecontracteerde NT-echoscopisten hebben 44 echoscopisten deelgenomen aan de
statistische beoordelingen, 30 echoscopisten hebben ook deelgenomen aan de beeldbeoordeling.
Uit de analyse is gebleken dat er verschil bestaat tussen de FMF analyse en een analyse zoals
bovenstaand beschreven.
Het bestuur van de Stichting heeft besloten dat elke echoscopist een individuele terugkoppeling krijgt
van zijn/haar resultaten**. Op dit moment wordt er een Plan van Aanpak geschreven hoe verder om te
gaan met de resultaten. Dit Plan van Aanpak komt ter goedkeuring terug in de bestuursvergadering
eind maart. Hierna wordt u verder hierover geïnformeerd.
**Wij vragen u, als zorgverlener, om zelf in Peridos uw eigen adres
gegevens, de gegevens van uw werkadres en uw emailadres(sen)
volledig en correct in te voeren indien u dit nog niet heeft gedaan.
De Stichting maakt voor correspondentie gebruik van de
gegevens uit Peridos.
Peridos en de echoapparatuur gegevens
De Stichting heeft voor de gecontracteerde echocentra de gegevens zoals die bekend zijn, van
gebruikte echoapparatuur voor de nekplooimeting en/of SEO ingevoerd in Peridos. Wij doen een
verzoek aan de zorginstellingbeheerders van Peridos om de apparatuurgegevens te controleren en zo
nodig te corrigeren.
Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland viert haar Lustrum!
De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland bestaat 5 jaar, en dat willen we vieren! Graag
nodigen wij u uit voor het Lustrum Symposium. Het Symposium wordt gehouden in Staal Rotterdam,
op dinsdag 5 juni 2012 van 09.30-16.30 uur met aansluitend een feestelijke borrel.
Vijf jaar Prenatale Screening
In januari 2007 is de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) opgericht met als
primair doel de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de prenatale screening in de regio. De
afgelopen vijf jaar hebben in het teken gestaan van:
‐ het aangaan van overeenkomsten en het vastleggen van uniforme afspraken met uitvoerders
van de screening;
‐ het doen uitvoeren van kwaliteitsaudits op de juiste uitvoering van de prenatale screening en
de nakoming van overeenkomsten en afspraken;
‐ het waarborgen van en de controle op de landelijke kwaliteitseisen en het ondersteunen van
de deskundigheidsbevordering;
‐ de registratie van de prenatale screeningsgegevens in de tijdelijke webapplicaties en
uiteindelijk in Peridos.
Samen met ú heeft de Stichting in vijf jaar veel bereikt. Daarom willen wij gezamenlijk terugblikken op
deze periode, maar ook vooruitkijken naar wat de toekomst ons kan bieden in het perspectief van
nieuwe medische en technische ontwikkelingen.
Tijdens een feestelijk symposium op dinsdag 5 juni a.s. bieden we u een gevarieerd en innovatief
programma. Uiteraard vraagt de Stichting accreditatiepunten aan bij de beroepsverenigingen KNOV,
NVOG, V&VN en de BEN.
Binnenkort ontvangt u van ons de uitnodiging met het volledige programma, waarna u zich kunt
aanmelden.
Graag tot ziens op 5 juni!
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De periode waarover de deelnemende zorginstellingen hebben deelgenomen verschilt iets per zorginstelling. Globaal betrof
het een periode van 22 maanden.
Niet alle zorginstellingen hebben deelgenomen of hebben hoeven deelnemen aan de audit omdat een aantal echoscopisten
ook werkzaam was in andere zorginstellingen.
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