Nieuwsbrief SPSZN
nummer 36, 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.

ALGEMEEN
Kerstperiode
Het bureau van de SPSZN is vanaf maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015
telefonisch minder goed bereikbaar. Uw vragen kunt u in deze periode wel alvast per mail aan ons
kwijt: prenatalescreening@erasmusmc.nl. Vanaf maandag 5 januari 2015 staan wij u graag weer
persoonlijk te woord. Wij danken u voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. De
medewerkers van de SPSZN wensen u allen hele fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!

Folder screening op downsyndroom gewijzigd
Vanaf half december is er een nieuwe versie van de folder screening op downsyndroom (versie
januari 2015) beschikbaar en te bestellen via de webshop. Informatie over de wijzigingen in toegang
tot vervolgonderzoek en de vergoedingen per 1 januari 2015 zijn hierin opgenomen. Het is de
bedoeling dat de huidige folder niet meer gebruikt wordt in 2015.
Draaiboek prenatale screening aangepast
Het draaiboek prenatale screening is geactualiseerd op basis van wijzigingen in de kwaliteitseisen die
in eerdere nieuwsbrieven bekend zijn gemaakt. Ook hierin is de informatie over de wijzigingen in
toegang tot vervolgonderzoek en de vergoedingen per 1-1-2015 opgenomen. De nieuwe versie
verschijnt binnenkort via www.rivm.nl.

Tarieven prenatale screening 2015
Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe tarieven voor de prenatale screening.
Counseling € 41,90
NT-meting
 Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 161.96
 Bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 98,74



Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 159,87
Bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 141,97
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Kwaliteitsovereenkomsten counseling
Uit vragen blijkt dat er onduidelijkheden zijn bij de landelijke eisen voor een kwaliteitsovereenkomst
voor counseling. Daarom volgt hieronder een toelichting.
De overeenkomsten voor counselors zijn landelijk geldig. Als een counselor in een regio een
kwaliteitsovereenkomst heeft, dan is geen extra kwaliteitsovereenkomst nodig als de counselor ook
in een andere regio gaat werken. Wel moet de counselor zich aanmelden bij het Regionale Centrum
in de nieuwe regio, om ervoor te zorgen dat de registratie van de counselingsgegevens in Peridos en
de kwaliteitsborging van de counseling goed verlopen.
Een counselor moet, volgens de landelijke kwaliteitseis, minimaal 50 counselingsgesprekken per jaar
uitvoeren. Dit kan de counselor doen in praktijken voor counseling in heel Nederland. Als iemand
minder dan 50 counselingsgesprekken per jaar voert, dan wordt de kwaliteitsovereenkomst
ontbonden. Wij houden hierbij rekening met de perioden waarin men niet werkt, zoals bijvoorbeeld
ten gevolge van. zwangerschapsverlof. Als men daardoor in een jaar te weinig heeft gecounseld, is
dat geen reden om de overeenkomst te ontbinden.
De Regionale Centra zijn onderling overeengekomen dat de kwaliteitsovereenkomst van een
counselor die tijdelijk in geen enkele praktijk counselt, een jaar geldig blijft, mits aan de overige
eisen voor counseling voldaan is. Als de counselor adequaat is opgeleid en kan aantonen dat het er
naar uitziet dat hij/zij in de nabije toekomst voldoende counselingsgesprekken kan gaan doen, dan
kan de counselor binnen dat jaar de kwaliteitsovereenkomst opnieuw aan een praktijk laten
koppelen door het Regionaal Centrum. Counselen is een vergunningplichtige activiteit volgens de
Wet op bevolkingsonderzoek (WBO). Zonder geldige kwaliteitsovereenkomst voor counseling mag
men niet counselen.
De DIN (Digitale Individuele Nascholing) is een vorm van theoretische bijscholing voor counseling
prenatale screening. Als iemand ooit voldoende is opgeleid tot counselor prenatale screening, dan is
bijscholing via de DIN mogelijk. De DIN is echter geen alternatief voor het krijgen en behouden van
ervaring in counselingsgesprekken over prenatale screening.

Onderzoek bestuurlijke structuur
Op verzoek van het Ministerie van VWS is door KPMG-Plexus een onderzoek verricht naar de
bestuurlijke structuur van het programma prenatale screening. Daarbij is gekeken naar de
programmacoördinatie door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM, de organisatie
van de Regionale Centra en naar de overlegorganen, zoals het Centraal Orgaan Prenatale Screening,
het Platform-overleg van de Regionale Centra en de verschillende werkgroepen. KPMG-Plexus heeft
een advies opgesteld voor verbetering van de bestuurlijke structuur. Dit advies zal medio december
aan het ministerie van VWS worden aangeboden.

Wijziging aanleveren gegevens in Peridos
De nieuwe releases van Peridos (versie 3.3 en 3.4) zijn onlangs in productie genomen. Hierin is een
wijziging in de Excel/HL7-module doorgevoerd. Deze module wordt gebruikt voor het aanleveren
van gegevens door zorginstellingen, en het verwerken hiervan door de Regionale Centra. Doordat de
omvang van de aangeleverde bestanden steeds groter wordt, duurt het soms lang voordat Peridos
deze gegevens heeft verwerkt. Er zijn verbeteringen aangebracht om deze verwerkingssnelheid te
verbeteren. Het gebruik is zoveel mogelijk ongewijzigd, hiervoor verwijzen wij u naar de handleiding
op de website van Peridos.
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Peridos: aanleveren gegevens 2014
Graag willen wij u eraan herinneren om begin 2015 de counseling- en/of echogegevens via Excel
bestanden te uploaden naar Peridos. Heeft u vragen, of hulp nodig, dan kunt u altijd contact
opnemen met de SPSZN. Wij helpen u graag verder.

Gebruik gegevens
Het veld van prenatale screening is in beweging en wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan
innovatie. Wetenschappelijk onderzoek vindt uitsluitend plaats met behulp van anonieme gegevens
(data en/of beelden). Deelname van zwangeren aan de verschillende screeningsonderzoeken
impliceert toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Informatie hierover is
opgenomen in de landelijke informatiefolders voor zwangeren van het RIVM en is conform
wettelijke bepalingen. Ook de SPSZN kan gebruik maken van anonieme gegevens ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek.
Symposium 2015
Noteert u alvast in uw agenda: op maandag 8 juni organiseert de SPSZN een middagsymposium met
als onderwerp ‘Prenatale screening in ontwikkeling’. Nadere informatie volgt.

COUNSELING
Herinnering kwaliteitsrapportage counseling
Naast de tweejaarlijkse kwaliteitsvisitatie voor echoscopisten in onze regio, is nu ook voor
counselors een kwaliteitstoetsing uitgevoerd middels een vragenlijst. Op 30 oktober jl. hebben alle
counselors en counselingpraktijken die in 2013 in onze regio een kwaliteitsovereenkomst hadden
een kwaliteitsrapportage ontvangen. Daaraan toegevoegd was een evaluatieformulier dat vóór 31
januari 2015 geretourneerd moet zijn. Inmiddels hebben we al van een flink aantal counselors en
counselingpraktijken het evaluatieformulier retour ontvangen. Degenen die nog niet hebben
gereageerd, hebben nog tot 31 januari 2015 om hun eventuele verbeterpunten op te lossen en het
formulier te retourneren.

ECHOSCOPIE
Evaluatie casuïstiekbespreking
Op woensdag 26 november jl. organiseerde het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, in
samenwerking met SPSZN, de 9e Regionale Casuïstiekbespreking Echoscopie. Hierbij waren 54
deelnemers uit de regio aanwezig. Van hen heeft 80% de enquête ingevuld, zij beoordeelden de
bijeenkomst gemiddeld met een fraaie 7,7. Naast de bespreking van interessante casus uit de regio
werd een korte presentatie gegeven over ‘De diagnostische waarde van antenataal echoscopisch
onderzoek naar obstruerende afwijkingen aan nieren en urinewegen’. Wij danken degenen die de
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moeite hebben genomen ons bruikbare feedback te geven op het enquêteformulier; waar mogelijk
nemen we deze mee voor de volgende bijeenkomst. En natuurlijk danken wij het Albert Schweitzer
ziekenhuis voor de organisatie.
Afdracht SEO sluittarief
In het tarief voor het SEO is, net als in voorgaande jaren, een opslagtarief voor de regionale centra
verrekend. In deze opslag zijn de kosten van de regionale centra verrekend voor hun activiteiten ten
behoeve van de screeningsprogramma’s met betrekking tot de eerste trimesterscreening en de
screening op structurele afwijkingen (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 2015 is het sluittarief vastgesteld op €17,90.
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