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Geachte contractanten,
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van 2012 en tevens laatste voor de zomer. Heeft u vragen over één
van de onderwerpen, dan kunt u ons altijd telefonisch (010 7031332) benaderen of via de mail
(prenatalescreening@erasmusmc.nl). In de zomerperiode is het bureau van de SPSZN niet dagelijks
bereikbaar. Als u een bericht inspreekt, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Ook de mail zullen
wij met regelmaat bekijken en beantwoorden. Wij wensen u allen een fijne zomerperiode!
Vacatures
Door het bestuur is afgelopen 2 juli mevrouw Anita van Oostrom, verloskundige en echoscopiste,
aangenomen als nieuw lid van de Raad van Bestuur. Anita van Oostrom is momenteel lid van de
Raad van Advies. De heer Eric Smith, directeur van BovenMaas Prenataal stelt met onmiddellijke
ingang zijn functie in het bestuur ter beschikking. Hiermee ontstaat wederom een vacature voor een 1e
lijns verloskundig hulpverlener. Mocht u belangstelling hebben voor deze functie, dan verzoeken wij u
contact op te nemen met het bureau van de SPSZN, op het volgende telefoonnummer: 010 7031332
of per mail: prenatalescreening@erasmusmc.nl.
In de Raad van Advies zijn toegetreden mevrouw A.K.E. (Krista) Prinsen, gynaecoloog-perinatoloog
van het Erasmus MC en de heer J.A.P.A. (Joost) Warringa, huisarts in Terneuzen. Met het
doorschuiven van Anita van Oostrom naar de Raad van Bestuur is een nieuwe vacature ontstaan voor
een 1e lijns verloskundige in de Raad van Advies. De Raad van Advies is nu op zoek naar drie
verloskundigen uit de eerste lijn, een gynaecoloog uit een opleidingsziekenhuis en een lid van de
VSOP of iemand die anderszins deel uitmaakt van de VSOP. De Raad van Advies heeft tot taak het
desgevraagd en uit eigen beweging uitbrengen van advies aan het bestuur omtrent het te voeren
beleid. Aan de Raad van Advies worden vraagstukken voorgelegd met betrekking tot de hoofdlijnen
aangaande de inhoud en uitvoering van de prenatale screening.
Lustrumsymposium
De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland
vierde haar vijfjarig bestaan met een lustrumsymposium op dinsdag 5 juni 2012. Tijdens het
symposium werden de resultaten van de afgelopen 5
jaar gepresenteerd. Prof. Steegers verzorgde een
presentatie over preconceptiezorg en dr. van Agt
lichtte de rapportage van de landelijke monitoring
Informed Decision Making toe. Dr. Knapen schetste
een aantal toekomstscenario’s. Dr. Srebniak gaf inzicht
in recente ontwikkelingen in chromosomen onderzoek.
Ingrid Peters van de SPSZN liet een voorlichtingsfilm
in het Turks zien. Dit is een pilot van de SPSZN en
krijgt een vervolg op landelijk niveau. De film zal in 10
verschillende talen worden ontwikkeld.
Dr. Rousian gaf inzicht in een innovatieve ontwikkeling, namelijk I-space. Mevrouw Klerkx toonde een
film ten behoeve van de deskundigheidsbevordering op het gebied van counseling. Ook dit initiatief
van de SPSZN krijgt op landelijk niveau een vervolg.
Het symposium voldeed volgens de deelnemers aan de verwachtingen. Met een gemiddeld cijfer van
7,6 is het symposium als goed beoordeeld.
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Gegevens aanleveren Peridos tweede kwartaal 2012
De
zorginstellingbeheerders
van
de
gecontracteerde
zorginstellingen, die nog geen gegevens hebben aangeleverd voor
het tweede kwartaal 2012 worden verzocht de data van de
counseling, NT en/of SEO vóór 1 augustus 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.
Eerste trimester screening bij meerlingen
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, heeft het bestuur van de Stichting besloten om per 15 juni
2012 de volledige combinatietest uit te voeren bij tweelingen, dit conform de landelijk gestelde
richtlijnen. De kansberekening van de combinatietest bij tweelingen wordt uitgevoerd door het
regionaal laboratorium Star-MDC met behulp van de kansberekeningsoftware LifeCycle. Nu dit beleid
geëffectueerd is, is het niet meer toegestaan serumbepalingen naar het RIVM te sturen. Mocht dit toch
worden gedaan, dan zal het RIVM de bepalingen per direct retour zenden.
Software Astraia
Op dit moment kunt u voor de software van Astraia gebruik maken van versie 1.21.9. Binnenkort zal
de leverancier 1.22.0 uitbrengen. Wij adviseren u de software met regelmaat te upgraden.
NT protocol
Het Centraal Orgaan heeft in de vergadering van 21 juni jl. het ‘protocol kwaliteitsbeoordeling foetale
nekplooimeting (NT)’ goedgekeurd. Het regionaal centrum is ervoor verantwoordelijk dat bij alle
uitvoerders van foetale nekplooimeting (NT) structureel een kwantitatieve en een kwalitatieve
beoordeling van de techniek plaatsvindt. De SPSZN gaat met de start van de 2e visitatieronde deze
werkwijze hanteren en zal dan gebruik maken van dit protocol. Binnenkort zal dit document op de
RIVM website beschikbaar zijn.
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