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Geachte contractanten,
Na de vele enthousiaste reacties op de vernieuwde
digitale nieuwsbrief, zijn we verheugd u de laatste
nieuwsbrief van 2012 op deze wijze aan te bieden. Het
jaar 2012 is een intensief jaar geweest waarin we met
name op het gebied van kwaliteitscontrole- maar ook op
kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering,
een aantal grote stappen hebben gezet. We kijken uit
naar het nieuwe jaar waarin we aan deze én andere
speerpunten vervolg gaan geven. Meer hierover leest u
verderop in de nieuwsbrief. Heeft u vragen of
opmerkingen over één van de onderwerpen uit de
nieuwsbrief, dan kunt u ons telefonisch (010 7031332) of via mail (prenatalescreening@erasmusmc.nl
bereiken.
Dan rest ons u, namens alle medewerkers van de SPSZN, heel fijne feestdagen te wensen en een
voorspoedig 2013!

Gegevensafdracht
Voor de gegevensafdracht over prenatale
screening, vragen wij alle
zorginstellingbeheerders de counseling- en
echogegevens vanuit de database of het
bronsysteem via Excel lijsten te uploaden naar
Peridos. We verzoeken u deze upload vóór 31
december 2012 te doen, zodat de gegevens
door ons kunnen worden gebruikt voor de

kwaliteitsborging. Bij vragen of voor hulp kunt u
altijd contact opnemen met de Stichting. Wij
helpen u graag verder.

Casuïstiekbespreking
Op woensdag 13 maart 2013 zal van 18.00 tot
20.30 uur een casuïstiekbespreking
plaatsvinden in het Erasmus MC. Tijdens deze
bijeenkomst houden dr. Titia Cohen en Mieke
Kraan een voordracht over de kwaliteitstoetsing
van het SEO en NT die uitgevoerd gaat worden
tijdens de tweede visitatieronde. Hierna volgt de
casuïstiekbespreking, gepresenteerd door drs.
Margreet Husen.

Aankondiging symposium 14
februari 2013
Wij bieden u op 14 februari 2013 een leerzaam
en informatief programma tijdens ons eerste
symposium van nieuwe jaar. Om 15.30 uur
heten wij u van harte welkom in het mooie
nieuwe Onderwijscentrum van het Erasmus MC
te Rotterdam. We starten om 16.00 uur met een
presentatie over het kind met downsyndroom
anno 2013 van dr. M.E. Weijerman. Vervolgens
vertellen dr. N.T.C. Ursum, wetenschappelijk
adviseur van de SPSZN en drs. N.J.K. Ooms
over Peridos en is er gelegenheid tot het stellen
van vragen over dit perinatale dossier. Na een
broodbuffet, sluiten we het symposium af met
een presentatie van M.F.C.M. Knapen,
gynaecoloog-perinatoloog Erasmus MC en
medisch directeur SPSZN over non-invasieve
prenatale screening: Is er toekomst voor de
combinatietest? Voor dit symposium is

Jaarverslag- en bericht 2011

accreditatie aangevraagd bij de BEN, KNOV en

Het jaarverslag van 2011 is geplaatst op de

NVOG. De uitnodiging met het volledige

website van de SPSZN en beschrijft de

programma krijgt u binnenkort digitaal

activiteiten en resultaten van de Stichting in het

toegestuurd.

voorgaande jaar. In 2011 is ingezet op

verdere professionalisering van de
Stichting. Er is overgegaan op regionale

gegevensafdracht via Peridos voor landelijke
registratie en evaluatie van gegevens en er is
ingezet op deskundigheidsbevordering door het
houden van drie symposia en
twee casuïstiekbesprekingen. Het jaarverslag
waarin alle actitviteiten en resultaten van 2011
zijn beschreven, kunt u hier downloaden.

Jaarplan 2013
In navolging op het jaarplan van 2012, is een
plan voor 2013 geschreven. Hierin staan de
belangrijkste speerpunten beschreven zoals het
bepalen van een strategische visie voor een
meerjarenbeleidsplan en het verbeteren van de
contacten met de instellingen,
beroepsverenigingen en andere organisaties in
het veld. Maar ook het aanbieden van middelen
en voorlichtingsmaterialen om de counselors te
ondersteunen is belangrijk net als het
verbeteren van de kwaliteit van de NT-metingen.
Tevens wordt er ingezet op het bieden van een
goede nascholing en hulp bij de
gegevensafdracht. Klik hier om het jaarplan
2013 te downloaden.
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