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Geachte contractanten,
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van 2012. De voor u bekende nieuwsbrief heeft een metamorfose
ondergaan en is in een nieuw jasje gestoken. Hierover kunt u zo meer lezen.
Heeft u vragen of opmerkingen over één van de onderwerpen uit de nieuwsbrief, dan kunt u ons
telefonisch (010 7031332) benaderen of via de mail (prenatalescreening@erasmusmc.nl).
Nieuwe huisstijl
Zoals u wellicht al gemerkt heeft, is de professionalisering van de SPSZN niet beperkt gebleven tot het
verbeteren van de dienstverlening aan de zorgverleners in de regio. Het afgelopen jaar hebben we
hard gewerkt aan de optimalisering van de deskundigheidbevordering o.a. door middel van het
inbrengen van een aantal zeer informatieve en leerzame presentaties tijdens het Lustrum Symposium
maar ook hebben we hoog ingezet op de kwaliteitsbewaking door middel van visitaties.
Ook de communicatie naar de zorgverleners willen we continu verbeteren en om daar op een heldere
en duidelijke manier vorm aan te geven, hebben we onze huisstijl aangepast zodat deze beter aansluit
bij de doelstellingen en kernwaardes van de organisatie.
We staan voor kwaliteit, professionaliteit en het duurzaam investeren in onze relatie met u. We
hebben voortgeborduurd op het oude vertrouwde logo en dit verwerkt in al onze
communicatiemiddelen, zoals het briefpapier, memoblokken etc. Met name zijn we trots op de
vernieuwde, gebruiksvriendelijke website die vanaf vandaag live is en deze bijbehorende nieuwsbrief!

Dankzij de medewerking van een aantal zorgverleners uit de regio, zijn beide middelen zoveel
mogelijk aangepast aan de wensen van de zorgverleners. Zo is de zoekfunctie van de nieuwsbrief
verbeterd waardoor er vanaf nu makkelijk informatie gezocht kan worden in nieuwsbrieven. We
hebben de site overzichtelijker én gebruiksvriendelijker gemaakt en door middel van de agenda kunt u
eenvoudig zien wat er wanneer te doen is op het gebied van nascholing en
deskundigheidsbevordering. Ook hebben we een module gemaakt waardoor u eenvoudig aan de
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zwangere kunt laten zien wat de ‘normale’ kans is op een kind met Downsyndroom en wat haar
specifieke kans is.
We hopen dat u veel gebruik van de website zal maken en dat de nieuwe communicatie middelen ook
aansluiten bij úw wensen! Voor suggesties ter verbetering staan we altijd open!
Stuurt u een mail naar prenatalescreening@erasmusmc.nl
Peridos: gegevensafdracht counseling via HL7v3-koppeling
Verloskundigenpraktijken die gegevens aanleveren via HL7v3 koppeling, kunnen op dit moment vanuit
Onatal, Vrumun en Orfeus alleen ‘start zorgbericht’, ‘administratief geboortebericht’ en
‘uitkomstbericht’ versturen. Voor het aanleveren van counselinggegevens is het nog steeds
noodzakelijk om deze gegevens aan te leveren via Excel bestanden. Wanneer alle counselingdata via
HL7-berichten kunnen worden verzonden, zal het aanleveren van data via Excel tot het verleden
behoren. Tot dan blijven beide berichtenstromen naast elkaar
bestaan.
Peridos: nieuwe queries voor Astraia gebruikers
Er zijn nieuwe queries beschikbaar voor counseling,
combinatietest en NT meting in Astraia. De nieuwe queries zijn te
vinden in het Peridos portaal:
http://www.peridos.nl/gegevensinvoer/astraia/
Tevens staat daar een nieuwe handleiding waarin beschreven wordt hoe de versie 1 queries in Astraia
verwijderd kunnen worden. Bij al deze queries worden alleen nog gegevens aangeleverd vanaf januari
2011. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met Nicolette Ursem (n.ursem@erasmusmc.nl).
Casuïstiekbespreking
Op woensdag 3 oktober a.s. vond de casuïstiekbespreking plaats in het Reinier de Graaf Gasthuis
onder leiding van Nicolette Ursem van de SPSZN. Het programma bestond uit:
1. Presentatie ‘GUO 1 bij patiënten met een verhoogd risico op een foetale hartafwijking, de nieuwe
standaard’ - Drs. E.M. Schoonderwaldt, arts prenatale geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
2. Casuïstiekbesprekingen uit de regio Zuidwest Nederland - drs. K. de Graaff en drs. A. Dijkman,
gynaecologen, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft. De casuïstiekbesprekingen zijn tot nog toe zeer
succesvol gebleken. Het aantal aanmeldingen …..
Non-invasieve techniek: NIPT
In de media werd recent veel aandacht besteed aan de ‘non-invasieve prenatale test’ (NIPT). Dit
betreft een nieuwe screeningstest op aneuploidieen zoals down-, edwards- of patausyndroom met een
hogere sensitiviteit en specificiteit dan de combinatietest. Het betreft nadrukkelijk géén diagnostische
test (Benn e.a. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39: 127–130)
Deze test kan in Nederland nog niet verricht worden, maar wordt reeds op enkele plekken in het
buitenland aangeboden en tot recent ook via het LUMC in samenwerking met een laboratorium in de
Verenigde Staten.
Op grond van de WBO (Wet op het Bevolkingsonderzoek) mag deze test in Nederland NIET worden
aangeboden aan zwangeren. De minister heeft laten weten dat de WBO de hele keten van screening
wil waarborgen, van voorlichting en de test tot diagnostiek en de aansluiting met de zorg en de
monitoring. Aan deze criteria voldoet deze test momenteel niet. Centra die zwangeren begeleiden die
gebruik willen maken van de NIPT en/of bloed opsturen voor de test naar het buitenland, handelen
volgens de minster in strijd met de WBO en zijn daarmee dus in overtreding. Het initiatief van het
LUMC is inmiddels stopgezet.
Evaluatie protocol zwangerschapsdatering
Vanuit het regionaal centrum Amsterdam en Omstreken is het verzoek gekomen om ook in deze regio
mee te werken aan een enquête over de zwangerschapsdatering. Dit naar aanleiding van het NVOG
modelprotocol ‘’datering zwangerschap’’ dat op 23 juli 2011 is geïntroduceerd. Op 31 augustus is de
link voor de enquête per email verzonden aan alle contractanten binnen onze regio. Zodra wij nieuws
ontvangen over de uitkomsten, wordt u daarvan in een nieuwsbrief op de hoogte gebracht. Wij
bedanken u alvast hartelijk voor uw deelname.
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Vooraankondiging symposium
Het volgende symposium van de SPSZN zal gehouden worden op donderdag 14 februari 2013. Op dit
moment wordt gewerkt aan het programma. Dit keer zal het weer een middagsymposium zijn, van
16.00 tot 19.00 uur met een broodje. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie
volgt in het najaar.
Vergadering Raad van Advies
De volgende vergadering van de Raad van Advies wordt gehouden op dinsdag 30 oktober a.s. De
Raad van Advies wordt op dossiers om advies gevraagd door bestuur en/of directie van de SPSZN.
Ook kan de Raad van Advies ongevraagd een advies uitbrengen. Mocht u vanuit het veld een
onderwerp ter advisering willen inbrengen, dan kunt u ons benaderen.
De tweede visitatieronde
De Stichting gaat starten met het voor de tweede keer bezoeken van zorginstellingen die een contract
hebben voor het uitvoeren van de NT-meting en/of het SEO. Voor deze visitatie is een
samenwerkingsverband aangegaan met een aantal ervaren gecertificeerde (arts) echoscopisten. In de
komende visitatie zal het accent komen te liggen op de individuele beeldbeoordeling per echoscopist.
Zowel voor de NT-meting als voor het SEO zullen ad random 5 casus per echoscopist worden
uitgekozen. De 3 beste casus worden gebruikt voor de beoordeling. De selectie van de casus gebeurt
aan de hand van de meest recente echogegevens die naar Peridos zijn opgeladen. Voor het
beoordelen van de NT-meting is 21 juni 2012 een landelijk protocol opgesteld. Dit is te vinden op de
website van het RIVM. Een landelijk protocol voor het SEO is nog in de maak. Het is belangrijk dat alle
beelden die genoemd worden in het NVOG modelprotocol voor het SEO worden /zijn opgeslagen, deze
beelden worden namelijk opgevraagd voor een beoordeling.
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