Nieuwsbrief 28.

Geachte contractanten,
Voor u ligt nieuwsbrief nummer 28, waarmee we u graag op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de prenatale screening. Een belangrijke ontwikkeling is de nieuwe
procedure ‘Herberekening MoM-waarden’. Ook willen we u wijzen op de criteria rondom
beeldbepaling en beeldopslag. Daarnaast blikken we in deze nieuwsbrief kort terug op het
symposium van 14 februari en de casuïstiekbespreking van 13 maart jl. en vertellen wij u, naast
andere zaken, over het Experiment ‘Cultureel competente voorlichtingsfilm Prenatale Screening’
en stelt onze nieuwe collega zich voor!
Heeft u vragen of opmerkingen over één van de onderwerpen uit de nieuwsbrief dan kunt u ons
telefonisch (010 7031332) of via de mail (prenatalescreening@erasmusmc.nl) bereiken. Ook
suggesties voor onderwerpen in de volgende nieuwsbrief horen we graag!
Verslag symposium
Op 14 februari jl. opende het onderwijscentrum van het Erasmus MC haar deuren voor het symposium
van de SPSZN! Deze bijzonder mooie locatie is in 2012 opgeleverd en biedt een geweldig podium
voor symposia zoals de onze. Ondanks de winterse weersvoorspellingen mochten we velen van u
verwelkomen in Rotterdam. ’s Middags werd er afgetrapt door Dr. Weijerman, met een presentatie
over Kind met downsyndroom anno 2013. Het middengedeelte werd verzorgd door drs. Ooms en dr.
Ursem en had als onderwerp 'Peridos: gegevensafdracht’ en ‘de Praktijk’.
Na een broodje werd het programma afgesloten door Dr. Knapen met een presentatie over Noninvasieve prenatale screening: is er toekomst voor de combinatietest?
We zijn blij dat u het symposium heeft gewaardeerd met een 7,6. In het najaar hopen wij u weer een
leerzaam en interessant programma te kunnen bieden. Suggesties voor onderwerpen kunt u
doorgeven via deze link.
Herberekening MoM-waarden
In het Centraal Orgaan Prenatale Screening RIVM/CvB is besloten dat de CRL ten tijde van de NT
gebruikt wordt bij de kansberekening. Indien de bloedbepaling op een eerder moment gedaan wordt
dan de NT-meting, kan de zwangerschapsduur op basis van de CRL ten tijde van de NT verschillen
van de zwangerschapsduur, berekend op basis van informatie bekend bij de bloedbepaling.
Daarvoor dient een aanpassing van de MoM- waarden van de PAPP-A en fb-HCG te worden gedaan.
Het Centraal Orgaan heeft op 7 maart 2013 besloten dat in de volgende gevallen een herberekening
van deze MoM-waarden nodig is: • Bij een verschil van 1-2 dagen in geval van een kans van de
combinatietest van 1:150 - 1:300.
• Bij een verschil van 3-5 dagen in geval van een kans van de combinatietest van1:5 - 1:600.
• Bij een verschil van meer dan 5 dagen dienen de MoM-waarden en daarmee de combinatietest kans
altijd herberekend te worden.
De verantwoordelijkheid voor signalering van de noodzaak tot herberekening van de genoemde MoMwaarden, ligt bij de echoscopist.
Bij vragen over dit nieuwe beleid kunt u terecht bij het bureau van de Stichting via telefoon: 010
7031332 of mail: prenatalescreening@erasmusmc.nl.
Verslag casuïstiekbespreking
Op woensdag 13 maart jl. vond in het Erasmus MC de zesde casuïstiekbespreking plaats, onder
leiding van Nicolette Ursem van de SPSZN. Het programma bestond uit voordrachten over de
kwaliteitstoetsing van het SEO en NT en over de beeldbeoordeling van het SEO door Mieke Kraan en
Titia Cohen. Daarna besprak Margreet Husen de ingestuurde casus vanuit de regio Zuidwest
Nederland. De voordrachten zijn hier te bekijken op de website van de Stichting.

Het deelnemersaantal was 60 en de bijeenkomst werd goed beoordeeld.
Op dinsdag 5 november 2013 zal van 18.00 tot 20.30 uur de volgende casuïstiekbespreking
plaatsvinden in het Amphia ziekenhuis te Breda. Nadere informatie volgt.
Beeldbeoordeling
De Stichting is als regionaal centrum verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de
prenatale screening in de regio en dient deze daarom te toetsen aan de hand van landelijke eisen, en
daar waar landelijke eisen ontbreken op regionale eisen. Tijdens de casuïstiekbespreking is discussie
geweest over de beeldbeoordelingen die worden uitgevoerd tijdens de tweede visitatieronde. De
reden voor het opslaan van beelden is dat hiermee wordt aangetoond dat het SEO op de juiste wijze
is uitgevoerd en dat alle structuren zijn bekeken. Dit is in eerste instantie in het belang van de cliënten.
In tweede instantie is het ook ter bescherming van het echocentrum bij eventuele klachten. Sinds
maart 2012 is het NVOG-protocol vernieuwd en is de verplichte beeldopslag uitgebreid met 25
beelden. Ook het darmpakket en een meting van het pyelum dienen te worden opgeslagen. Van
belang is dat de foto op basis waarvan beoordeeld is of de structuur afwijkend of niet-afwijkend is,
wordt vastgelegd. Dit betekent dat beelden voor een herbeoordeling geschikt moeten zijn, vandaar dat
een goede vergroting vereist is. Een beeld met (veel) kleuren is vaak niet geschikt voor
herbeoordeling, vanwege ‘’overstraling’’. Belangrijk voor bijvoorbeeld de beoordeling van het hart, is
dat er één 2D-beeld (d.w.z. zonder gebruik van kleuren) wordt opgeslagen. Uiteraard kunt u de
kleurenbeelden en filmpjes opslaan maar het 2D-beeld mag dus niet ontbreken. Heeft u vragen over
beeldopslag en/of vergrotingen neem dan contact op met het bureau.
Experiment ‘Cultureel competente voorlichtingsfilm Prenatale Screening’
Alle zwangeren in Nederland worden in het kader van het landelijke programma prenatale screening
geïnformeerd over prenatale screening zowel door middel van een counselinggesprek als door de
landelijke RIVM informatiefolders. In 2011 is een “Landelijke Monitoring Informed Decision Making”
uitgevoerd door het Erasmus MC afdeling Maatschappelijke Gezondheidzorg in opdracht van het
RIVM. Uit deze monitoring is gebleken dat voornamelijk niet-westerse allochtone en autochtone
zwangeren met een lage Sociaal Economische Status onvoldoende geïnformeerd deelnemen dan wel
niet deelnemen aan de screening. Daarom heeft de Stichting in afstemming met het RIVM, Centrum
voor Bevolkingsonderzoek het plan opgevat Cultureel competente voorlichtingsfilms prenatale
screening te ontwikkelen en hiermee een experiment uit te voeren in de regio Zuidwest Nederland. De
films worden vooralsnog in het Nederlands (NT2), Turks, Marokkaans-Berbers en MarokkaansArabisch ontwikkeld. De counselors die een kwaliteitsovereenkomst hebben met de SPSZN zullen
hierover nader geïnformeerd worden.
Digitale vragenlijst Counseling
De SPSZN beschikt voornamelijk over kwantitatieve gegevens over de uitvoering van de counseling in
de regio. Alleen van de in de voormalig Webapplicatie Counseling registrerende contractanten zijn
tevens kwalitatieve gegevens beschikbaar zoals vastgelegd in de kwaliteitsrapportages en opgesteld
door de SPSZN in het najaar 2012. Echter het betreft hier een kwaliteitsregistratie van de helft van de
counselingcontractanten en tevens zijn de gegevens niet recent (2008-2010). Voorgaande
beschouwend, beschikt de SPSZN niet over actuele gegevens over de kwaliteit van de regionaal
uitgevoerde counseling.
Vanaf 2013 wil de Stichting dan ook meer zicht krijgen op de kwaliteit van de regionale counseling en
zullen de counseling contractanten een uitnodiging ontvangen om een digitale vragenlijst Counseling
in te vullen. De vragenlijst is gebaseerd op de landelijke kwaliteitseisen counseling omtrent werkwijze,
organisatie en opleiding, zoals vastgesteld door het Centraal Orgaan.
De vragenlijst bestaat uit twee delen:
I. Zorginstelling deel: in te vullen door de zorginstellingbeheerder van de counselingcontractant.
II. Zorgverleners deel: in te vullen door de individuele counselor.
In de loop van het voorjaar 2013 ontvangen de zorginstellingbeheerders en de counselors die een
kwaliteitsovereenkomst hebben met de SPSZN hierover meer informatie.

Raad van Advies
De Raad van Advies heeft op 19 maart 2013 een bijeenkomst gehad. Twee nieuwe leden, met een
verloskundige achtergrond, werden welkom geheten: Andrea Stoop en Anne Osterholt. Over de
onderwerpen “kwaliteitsborging counseling” en “instructiefilm Counseling en cultureel competente
voorlichting” werden presentaties gegeven door Ingrid Peters, coördinerend stafadviseur van de
Stichting. Verder werd de stand van zaken rondom de tweede visitatieronde echocentra besproken en
er is een eerste discussie over de missie en visie van de stichting gevoerd. De volgende vergadering
van de Raad van Advies staat gepland op 29 oktober 2013.
Verhuizing
In de week van 22 april a.s. gaat de Stichting intern verhuizen naar de nieuwbouw van het Erasmus
MC. De Stichting krijgt een plek in de hoogbouw op de 15e etage. Mogelijk zijn wij in de week van de
verhuizing minder goed bereikbaar, telefonisch danwel via mail. U krijgt van ons te zijner tijd meer
informatie over de mogelijk gewijzigde contactgegevens.
Nieuwe stafassistente
Graag wil ik deze nieuwsbrief gebruiken om me aan u voor te stellen. Mijn naam is Tulin Bakkers, ik
werk sinds 1 februari jl. als stafassistente bij de Stichting samen met Edith Spaanstra. Met veel
enthousiasme ben ik met deze nieuwe baan begonnen! Ik ben met mijn neus in de boter gevallen,
want tijdens het symposium en de casuïstiekbespreking in de afgelopen maand heb ik al ervaren dat
niet alleen mijn collega’s, maar ook u: de contractant, gepassioneerd en betrokken met het uitoefenen
van uw werk bezig is! Binnen de Stichting zal ik me in de toekomst in elk geval bezig gaan houden
met de zaken rondom Peridos en de gegevensafdracht. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!

