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Geachte contractanten,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2012. Graag vragen we uw speciale aandacht voor het
lustrumsymposium van de Stichting.
Lustrumsymposium
De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland
bestaat vijf jaar, en dat willen we vieren! Daarom
nodigen wij u graag uit voor ons lustrumsymposium dat
gehouden gaat worden op dinsdag 5 juni 2012. Aan
alle zorginstellingen in onze regio is inmiddels een
uitnodiging per post verstuurd. Ook hebben al onze
contractanten per email een uitnodiging ontvangen.
Mocht u de uitnodiging gemist hebben of niet hebben
ontvangen, dan kunt u zich aanmelden door middel
van het invullen van het aanmeldformulier via de
volgende link:
www.prenatale-screening.nl/aanmeldformulier
Samen met u blikken wij graag terug op de resultaten
van de afgelopen vijf jaar. Ook kijken wij vooruit naar
de toekomst van de prenatale screening. Verder zijn er
voldoende innovaties die aan bod komen. Wij menen u
een interessant programma aan te bieden en
verwelkomen u graag op 5 juni!
Nascholing patau- en edwardssyndroom
Per 1 april 2011 is de eerste trimester screening officieel uitgebreid met de screening op patau- en
edwardssyndroom (trisomie 13 en 18). Om vanaf deze datum een zwangere vrouw goed te kunnen
informeren over de combinatietest, is het noodzakelijk dat de counselor nascholing volgt op het gebied
van het counselen voor patau- en edwardssyndroom. In nieuwsbrief nr. 19 is aan alle zorgverleners
een oproep gedaan om het certificaat vóór het eind van het jaar 2011 op te sturen. Op 8 februari jl.
zijn de counselingcontractanten aangeschreven (kenmerk:1312IO) van wie wij nog geen bewijs van
nascholing ontvangen hebben. De termijn voor de inzending hiervan is inmiddels verstreken. De
nascholing is in Peridos geregistreerd, u kunt dit controleren door in te loggen.
Wilt u uw nascholing aanvullen, dan adviseren wij u de herhaalmodule(s) van de Transfergroep
van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) te volgen. Contractanten van onze stichting
ontvangen korting en betalen per herhaalmodule € 100,- . Voor meer informatie hierover
verwijzen wij u naar de volgende links:
Module I: http://www.transfergroep.nl/page.html?ch=ITR&id=187703&unit=24632&pgcode=PG27
Module II: http://www.transfergroep.nl/page.html?ch=ITR&id=187704&unit=24632&pgcode=PG27

Bijeenkomst Raad van Advies SPSZN
Op 20 maart jl. is de Adviesraad van de Stichting voor het eerst sinds lange tijd weer bijeen geweest.
Er werden presentaties gegeven door mevrouw van Agt over de uitkomsten van de Landelijke
Monitoring en in aansluiting hierop door mevrouw Peters over de regionale kwaliteitstoetsing
counseling. Mevrouw Kraan evalueerde de eerste visitatieronde van echocentra uit de regio, die
onlangs is afgerond. Naar aanleiding van deze presentaties is de Raad op een aantal punten om
advies gevraagd. Verder is er advies gevraagd over het document ‘gegevensverzameling PND-centra’
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aangeleverd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Voor de Raad van Advies
bestaat nog een aantal vacatures. U kunt deze bekijken op de website van de Stichting. Mocht u
interesse hebben, neemt u dan contact met ons op via de mail prenatalescreening@erasmusmc.nl.
Star-MDC
Op 16 februari jl. kreeg u een bericht van het regionaal screeningslaboratorium Star-MDC met
betrekking tot een storingsmelding ten aanzien van de analyseapparatuur voor de serumbepalingen.
Dit is een onderdeel van de combinatietest in het kader van de prenatale screening. Omdat er
mogelijkerwijs een relatie bestond tussen de storing en de PAPP-A uitslagen, is er een nadere
analyse uitgevoerd. De afgelopen weken bent u door Star-MDC regelmatig op de hoogte gehouden
van het verloop van het onderzoek naar de storing en de consequenties daarvan. De directie van de
SPSZN is steeds betrokken geweest bij dit proces.
Uit uitvoerige kwaliteitscontroles en medebeoordeling door het RIVM als het landelijk
referentielaboratorium is gebleken dat het screeningslaboratorium Star-MDC voldoet aan alle
kwaliteitsnormen en adequaat heeft gereageerd op de storing. Zowel het RIVM als het bestuur van de
SPSZN spreken om die reden het volledige vertrouwen uit in het laboratorium Star-MDC en
concluderen dat de kwaliteit van de productie van Star-MDC niet in het geding is.
Ten aanzien van de herbepalingen voor de periode 22 december 2011 tot en met 14 februari 2012 is
aan u gevraagd gegevens aan te leveren. In bijna alle gevallen laat de herberekening een nagenoeg
ongewijzigde kans zien in de combinatietest. Voor de directie van de SPSZN is hiermee deze kwestie
afgesloten. Alle bij de Stichting aangesloten zorgverleners zijn persoonlijk per e-mail geïnformeerd en
alle praktijken per brief.
Nieuwe uitgaven folders Down en SEO
Vanaf 5 maart 2012 is een nieuwe uitgave van de folderinformatie over de screening op
downsyndroom en van de folder over de 20-wekenecho beschikbaar. In deze uitgave (februari 2012)
is de inhoud van beide folders op een paar kleine punten tekstueel aangepast. Voor de folder
screening op downsyndroom is de grootste verandering dat de tabel over de nauwkeurigheid van de
combinatietest is verwijderd. Het uiterlijk van de folder 20-wekenecho is veranderd: een andere kleur
en een andere foto op de voorkant. Dit doet vermoeden dat ook de inhoud van de folder sterk
gewijzigd is, maar dat is dus niet het geval. (bron: Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen,
Jaargang 5, Nummer 1 / 13 maart 2012). U kunt uw ‘oude’ voorraad gerust eerst opmaken.
Gegevens aanleveren Peridos eerste kwartaal 2012
De zorginstellingbeheerders van de gecontracteerde
zorginstellingen, die nog geen gegevens hebben
aangeleverd voor het eerste kwartaal 2012 worden
verzocht de data van de counseling, NT en/of SEO vóór 1
mei 2012 naar Peridos te uploaden.
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.
Landelijke trend hoger percentage verhoogd risico uitslagen combinatietest
In de regio, maar ook landelijk is opgemerkt dat sinds april 2011 het percentage zwangere vrouwen
dat na de combinatietest een verhoogd risico uitslag ontvangt (screen positive rate), is toegenomen.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de veranderde wijze van kansberekening in de combinatietest, die
is ingevoerd per 1 april 2011 en samengaat met de invoering van de screening op edwards- en
patausyndroom (afschaffing van de berekening volgens het harmonisatiemodel). Dit heeft de
aandacht van het RIVM en zal nader onderzocht worden.
Nieuwe versie van de NVOG Modelprotocollen echoscopie
Wij maken u erop attent dat op 7 maart 2012 een herziening heeft plaatsgehad van twee NVOG
modelprotocollen voor de prenatale echoscopie: nekplooimeting (versie 2.0) en structureel
echoscopisch onderzoek (versie 2.0). Beide protocollen zijn te vinden op de NVOG website bij de
modelprotocollen.
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