Nieuwsbrief SPSZN
nummer 31, 2014

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over landelijke en regionale ontwikkelingen rondom
prenatale screening. Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, of wilt u in
een volgende nieuwsbrief bepaalde zaken terugzien, dan horen wij dat graag. Wij zijn telefonisch te
bereiken via 010-703 1332/7479 of per e-mail op prenatalescreening@erasmusmc.nl.

NIPT - stand van zaken
De eerste stap met betrekking tot invoering van de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test op down-,
edwards- en patausyndroom) in Nederland is gezet. De Gezondheidsraad heeft medio december
2013 een positief advies afgegeven voor het verrichten van een wetenschappelijke studie (de
zogenaamde Trident-studie) met betrekking tot implementatie van de NIPT. Dit advies is door
mevrouw E. Schippers, minister van VWS, overgenomen. Zij geeft, vooralsnog voor een proefperiode
van twee jaar, een WBO-vergunning aan de klinisch genetische laboratoria die participeren in deze
studie. In de praktijk betekent dit dat per 1 april 2014 patiënten met een verhoogde kans op down-,
edwards- of patausyndroom bij de combinatietest zowel kunnen kiezen voor invasieve prenatale
diagnostiek als voor de NIPT. Zwangere vrouwen die voor deelname aan deze studie in aanmerking
willen komen kunnen hiervoor gecounseld worden en desgewenst doorverwezen worden naar de
centra voor prenatale diagnostiek. De wijze van financiering van deze test is momenteel nog niet
duidelijk. Het College Voor Zorgverzekeringen heeft een advies geschreven, echter de minister heeft
nog geen besluit genomen. Regionale Centra voor prenatale screening zullen door het RIVM ingezet
worden op de deelgebieden voorlichting en counseling. Meer informatie over het rapport van de
Gezondheidsraad vindt u hier. Meer informatie over NIPT kunt u vinden op onze website onder het
kopje 'NIPT'.

WBO vergunning prenatale screening
De regionale centra hebben als vergunninghouder in 2013 vanwege het aflopen van de huidige
vergunning een nieuwe aanvraag gedaan. De minister heeft op 20 december 2013 geantwoord dat
deze aanvraag een overlap heeft met de aanvraag van de WBO-vergunning van het NIPTconsortium. Vanwege gerelateerde eisen gaat de minister beide vergunningen per 1 april 2014
afgeven. De huidige vergunning voor de prenatale screening is daarom met drie maanden verlengd
tot 1 april 2014.

Consequenties nieuw postbeleid
Door een wijziging in de Postwet wordt er per 1 januari 2014 op zondagavond geen post meer
opgehaald en wordt er niet meer bezorgd op maandag. Met uitzondering van spoedeisende
medische post. Hiervoor zijn door PostNL 500 weekendbrievenbussen voor medische post
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beschikbaar gesteld. Deze brievenbussen worden op zondagavond wel geleegd. De speciale
weekendbrievenbussen staan bij elk ziekenhuis. In gemeenten zonder ziekenhuis staat de
weekendbrievenbus op een centrale locatie. Het nieuwe postbeleid heeft consequenties voor de
werkwijze in het weekend voor de verschillende screeningsprogramma's. De procedure voor
screening op downsyndroom is als volgt: bij bloedafname op maandag t/m vrijdag vóór 17.00 uur:
deponeer het voor de eerstvolgende lichting in de reguliere brievenbus. Bij bloedafname op vrijdag
na 17.00 uur, zaterdag en zondag: bewaar het in de koelkast en verzend op maandag vóór 17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op www.post.nl/medisch.

Afdracht SEO sluittarief
In het tarief voor het SEO is, net als in voorgaande jaren, een opslag voor de regionale centra
verrekend. In deze opslag zijn de kosten van de regionale centra verrekend voor hun activiteiten ten
behoeve van de downscreening en het SEO. De opslag wordt aan de regionale centra voor prenatale
screening afgedragen door de partij die het SEO declareert bij de zorgverzekeraar (doorgaans het
echocentrum). Het echocentrum draagt de opslag op basis van het werkelijke aantal (eerste)
verrichtingen (SEO's) in één zwangerschap af aan het regionaal centrum. Bij een
meerlingzwangerschap wordt dus maar eenmaal het sluittarief afgedragen aan het regionaal
centrum. De SEO aantallen worden per kwartaal opgevraagd door de SPSZN op basis waarvan een
factuur wordt opgesteld. Voor 2014 is het sluittarief vastgesteld op € 17,99.

Peridos: aanleveren NT-gegevens
In opdracht van de SPSZN is een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van een centrale
kansberekening in deze regio. Veel praktijken en zorginstellingen hebben aangegeven de decentrale
kansberekening zoals die nu is, te willen houden. De SPSZN heeft vervolgens besloten het toezicht
op de uitvoering van de combinatietest te willen verbeteren. Dit kan door de uitslaggegevens van de
combinatietest te monitoren. Dit vereist wel dat elke praktijk de gegevens van de combinatietest
frequenter oplaadt naar Peridos. Het bestuur van de stichting wenst een frequentie van elke
maand. Wij verzoeken daarom alle Peridos beheerders van NT-contractanten, om de combinatietest
gegevens vanaf maart 2014 elke eerste werkdag van de maand op te laden naar Peridos.

Vernieuwde versie FMF-module in Astraia 1.23 beschikbaar
In overleg met het RIVM verzoeken wij alle echocentra waar de eerstetrimesterkansbepaling wordt
uitgevoerd om vóór 1 april 2014 over te gaan op Astraia versie 1.23. Het is van belang dat alle
echocentra in een zo kort mogelijke tijd overstappen, zodat iedere praktijk hetzelfde FMFeerstetrimesteralgoritme (2.7) gebruikt. Binnenkort zal Sorgsaem de echocentra met een
onderhoudscontract benaderen om een update van Astraia naar versie 1.23 uit te voeren.

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland • Postbus 2040 • 3000 CA Rotterdam
www.prenatale-screening.nl • 010 – 703 1332/7479 • prenatalescreening@erasmusmc.nl

Aankondiging NIPT sympsoium
Het aankomende symposium van de SPSZN zal volledig in het teken staan van de NIPT. Het is de
verantwoordelijkheid van het regionaal centrum om alle zorgverleners in de regio te informeren
over de gevolgen hiervan voor de prenatale screening. Het RIVM heeft een leidraad voor
scholingsbijeenkomsten NIPT opgesteld. In het kader van deskundigheidsbevordering zal elke
verloskundig zorgverlener de gelegenheid krijgen het regionaal symposium bij te wonen. Het
symposium zal daarom met een gelijk programma tweemaal plaatsvinden en wel op dinsdag 11
maart 2014 en op maandag 31 maart 2014, beide dagen vanaf 15.30 uur.
Vanwege de grote belangstelling is de inschrijving voor het symposium gesloten. U kunt zich
eventueel inschrijven voor de regiobijeenkomsten van een ander regionaal centrum. Hier kunt u
kijken waar en wanneer deze gehouden worden.
Het programma kunt u hier downloaden.

Nieuwe versie draaiboek Prenatale Screening
Eind 2013 is een nieuwe versie van het draaiboek down en SEO uitgebracht en vastgesteld door het
Centraal Orgaan Prenatale Screening. Deze versie 3.0 vervangt de uitgave van maart 2011. Het
draaiboek is te vinden op de website van het RIVM en als pdf beschikbaar via deze link.

Respons digitale vragenlijst counseling
Op de vragenlijst counseling had in het najaar van 2013 ongeveer 70% van de instellingsbeheerders
en 75% van de counselors gereageerd. Vanwege het verplichte karakter van deze vragenlijst is
hierna alsnog besloten een aanmaning te versturen. In totaal hebben nu 320 van de 388 counselors
(82%) en 92 van de 99 (93%) praktijken gereageerd. De gegevens worden nu op korte termijn
geanalyseerd en gerapporteerd.

Peridos: aanleveren gegevens 2013
Voor de gegevensafdracht prenatale screening 2013 hebben wij de (Peridos)
zorginstellingbeheerders verzocht om de counseling- en/of echogegevens via Excel bestanden te
uploaden naar Peridos vóór 1 februari 2014. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij
u dit zo spoedig mogelijk te doen. Heeft u vragen of hulp nodig, dan kunt u altijd contact opnemen
met de SPSZN. Wij helpen u graag verder.
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Casuïstiekbespreking
Op dinsdag 8 april 2014 zal van 18.00 tot 20.30 uur een casuïstiekbespreking plaatsvinden in het
Erasmus MC in Rotterdam. Nadere informatie hierover volgt nog.

Counseling doorgeven aan de echoscopist
Uit visitaties is gebleken dat counselors die cliënten counselen voor de prenatale screening en
haar vervolgens doorsturen naar een echocentrum of ziekenhuis, de counseling niet altijd aangeven
in een brief of formulier. Volgens de kwaliteitseisen “informed consent en privacy”, dient de
counselor aan de zwangere die wil deelnemen aan de screening, een brief mee te geven waarin
wordt vermeld dat de counseling heeft plaatsgehad.
Vindt zowel de counseling als de echo in uw eigen zorginstelling plaats en wordt de counseling door
de counselor in het softwaresysteem van de instelling geregistreerd, dan is dit voldoende mits de
echoscopist ook toegang heeft tot dit systeem.

Landelijk beheerders
De acht regionale centra hebben gezamenlijk een landelijk technisch beheerder aangenomen ten
behoeve van werkzaamheden in Peridos. Michiel Verhoef start per 1 februari 2014. In september
2013 is de landelijk functioneel beheerder aangenomen, Patrick van Santvoort.
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