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Nieuwsbrief nr. 29, juli 2013

Geachte contractanten,

Hierbij sturen wij u nieuwsbrief 29, de laatste voor de zomervakantie. In de maanden juli en augustus
2013 is de SPSZN in principe telefonisch bereikbaar en mail wordt gelezen en beantwoord. Echter, op
een aantal dagen zijn wij allen afwezig en kan het antwoordapparaat ingesproken worden. We nemen
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij wensen u een fijne vakantie!

______________________________________________________________________________

Symposium foetale hartafwijkingen 10 oktober 2013
Op donderdag 10 oktober staat ons volgende symposium gepland, met als thema foetale hartafwijkingen.
Zet deze datum alvast in uw agenda! Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met nadere informatie over
het programma.

______________________________________________________________________________

Casuïstiekbespreking 5 november
2013
Tijdens deze bijeenkomst worden casus

Digitale vragenlijst Counseling

besproken van zwangeren die op basis van een

Alle gecontracteerde zorginstellingbeheerders

afwijkende SEO zijn doorverwezen naar het

en counselors in de regio zijn in de week van

Amphia ziekenhuis voor prenatale diagnostiek.

10 juni door de SPSZN uitgenodigd voor het

De casus worden vooraf door de deelnemers

invullen van een vragenlijst over de counseling.

aangedragen, u ontvangt daarvoor nog een

De SPSZN wil de uitkomsten gebruiken om de

oproep. De bespreking vindt van 18.00 tot 20.30

kwaliteit van de regionale counseling te

uur plaats in het Amphia ziekenhuis te Breda.

monitoren en mogelijke advies- en

Zet deze datum alvast in uw agenda, de

verbeterpunten te identificeren. Twee weken na

uitnodiging volgt later.

het uitzetten van de vragenlijst hebben 29/100
(29%) van de zorginstellingbeheerders en
121/355 (34%) van counselors de vragenlijst al
ingevuld! Hartelijk dank hiervoor. Indien u de
vragenlijst nog niet heeft ingevuld, verzoeken wij
u dit alsnog te doen.

Eigen risico bij SEO en GUO
Op de website van het College voor

Centrale kansberekening

Zorgverzekeringen staat dat de kosten voor

Alle zorginstellingbeheerders en

verloskundige zorg, die de verloskundige, de

contactpersonen van de NT-echocentra in de

huisarts of de gynaecoloog in rekening brengen

regio zijn per brief geïnformeerd over het

bij de zorgverzekeraar, niet ten laste komen van

voornemen van de SPSZN om over te gaan

het verplicht eigen risico. Voor de kosten van

naar een centrale kansberekening. De SPSZN is

andere zorg rondom de bevalling, zoals

van mening dat hiermee een aantal

laboratoriumonderzoeken of vervoer in verband

kwaliteitsverbeteringen ten behoeve van de

met de bevalling, geldt wel een verplicht eigen

regionale performance en kwaliteitsbewaking

risico. Dit kan nog wel eens verwarring geven.

van de combinatietest doorgevoerd kan

Voor de ziekenhuiszorg geldt: obstetrische

worden. Het volledige artikel leest u hier.

verrichtingen vallen niet onder het eigen risico,
maar gynaecologische verrichtingen wel. Dus:
SEO, GUO en specifieke diagnostische echo’s
vallen niet onder het eigen risico!
De zwangere moet wel in haar polis nagaan of
haar zorgverzekeraar voorwaarden heeft gesteld
bij de keuze van de zorgaanbieder, waardoor de
zorg slechts vergoed wordt als de
zorgverzekeraar een contract heeft met de
zorgaanbieder.

Fetal Heart Rate geen onderdeel
combinatietest
In Astraia blijkt dat de Fetal Heart Rate (FHR)
automatisch wordt meegenomen in de
combinatietest. Dat is niet correct. Helaas is het
niet mogelijk om het in Astraia “uit te zetten”. Het
Centrum voor Bevolkingsonderzoek zal aan
Sorgsaem vragen om dit in Astraia te wijzigen.
In de tussentijd vragen we echocentra die zelf
de kansen bepalen via Astraia, om de FHR niet

Punten bij- en/of nascholing

te registeren voorafgaand aan de kansbepaling.

echoscopisten

Pas na de kansbepaling kan de FHR

In aansluiting op het beleid dat wordt gevoerd

desgewenst geregistreerd worden.

door de BEN, heeft het Centraal Orgaan
Prenatale Screening onlangs bepaald dat
echoscopisten (SEO en NT) per twee jaar 16
accreditatiepunten moeten behalen. Deze
regeling geldt vanaf 1 januari 2014.

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland
Erasmus MC, kamer Na-1513
Postbus 2040, 3000 CA ROTTERDAM

Tel.: 010 7031332

unsubscribe from this list | update subscription preferences

