Nieuwsbrief SPSZN
nummer 37, 2015

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
Bezwaar tegen registratie in Peridos
Bij de toetsing van de counselors en echoscopisten merken wij dat veel contractanten niet weten
hoe om te gaan met screeningsgegevens van cliënten die bezwaar hebben tegen registratie in
Peridos. Gegevens van deze cliënten kunnen wel worden opgeladen naar Peridos maar moeten
vervolgens geanonimiseerd worden. Hoe u dat doet, kunt u vinden via deze link. Het voordeel van
deze procedure is dat alle gegevens van deze cliënt binnen de prenatale screeningsketen worden
geanonimiseerd. Bijvoorbeeld: een cliënt geeft aan haar counselor door dat zij haar gegevens niet in
Peridos wil hebben. Als deze cliënt vervolgens voor het SEO naar een andere zorginstelling gaat, en
deze zorginstelling laadt SEO-gegevens op naar Peridos, dan worden van deze cliënt ook
automatisch haar SEO-gegevens geanonimiseerd.
NIPT – casus aanleveren
In de bestuursvergadering van 26 januari dit jaar is aan de orde gekomen dat zorgverleners in de
regio problemen kunnen ondervinden met de route die zwangeren willen doorlopen betreffende de
NIPT. Blijkbaar komen steeds meer zwangeren, mede door alle media-aandacht, bij hun verloskundig
zorgverlener met vragen over de NIPT-route naar België. Aangezien de SPSZN verantwoordelijk is
voor de kwaliteitsborging van de voorlichting aan zwangeren over de NIPT in de regio, willen wij
eventuele vragen en problemen hieromtrent inventariseren. Een aantal zorgverleners ervaart het als
lastig dat zwangeren om verwijsbrieven voor de NIPT in België vragen en ook de terugverwijzing
naar de verloskundige zorg in Nederland verloopt niet altijd soepel. Daarnaast blijkt dat er door de
uitvoerders van de NIPT in België aan de zwangeren wordt geadviseerd naast de NIPT ook nog een
NT-meting te laten uitvoeren. De SPSZN wil u er op wijzen dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is
alleen een NT-meting aan te bieden; alleen een volledige combinatietest volstaat. Wij vragen u om
casus te melden, zodat wij weten wat er speelt in de regio.
Vooraankondiging symposium
Op maandag 8 juni a.s. organiseert de SPSZN een symposium over nieuwe ontwikkelingen en
onderzoek binnen de prenatale screening. U ontvangt in het voorjaar een uitnodiging met nadere
informatie, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda!
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Optimalisering workflow combinatietest
De afgelopen maanden is veel werk verzet om te komen tot een digitale aanvraag c.q. rapportage
van de combinatietest/serumscreening als onderdeel van de optimalisering van de workflow
combinatietest. De basis hiervoor wordt gelegd door een frequente upload van de
counselinggegevens naar Peridos. Landelijk loopt momenteel een pilot met twee leveranciers van
verloskundige elektronische dossiers (Onatal en Orfeus) om deze gegevens met HL7-berichten
continu aan te kunnen leveren. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de serumscreening, maar die
niet via het counselingsbericht in Peridos aanwezig zijn, dienen nog handmatig te worden
aangevinkt.
Op korte termijn wordt Peridos uitgebreid met de mogelijkheid een digitale aanvraag naar het
laboratorium te sturen. Vanuit Peridos dient dan alleen een bloedafnameformulier voorzien van een
unieke Peridoscode te worden geprint om mee te geven aan de zwangere voor de betreffende
bloedafnamepost.
Wanneer dit formulier met de bloedbuis binnenkomt, kan het laboratorium -met het BSN/de
Peridoscode- digitaal het aanvraagformulier met de benodigde inhoudelijke gegevens vanuit Peridos
ophalen. Dit is nodig voor het uitvoeren van de biochemische analyses en de berekening van de
MoM-waarden.
Nadat alle resultaten zijn gecontroleerd en geautoriseerd, worden de uitslagen digitaal
gerapporteerd aan Peridos. Dit project is opgedeeld in drie fases:
Fase 1 bestaat uit het ontwikkelen en implementeren van het digitale
aanvraagformulier/labformulier in Peridos. Het digitale aanvraagformulier is reeds beschikbaar voor
alle zorgverleners. Een aantal regio’s is gestart met een papieren versie van dit aanvraagformulier en
voert pilots uit ter afronding van fase 1. In de regio van de SPSZN wordt deze niet gebruikt.
Fase 2 is begonnen: deze fase bestaat uit het genereren van werklijsten om de gegevens uit Peridos
digitaal door te sturen naar het labprogramma LifeCycle.
In fase 3 zullen de uitslagen uit LifeCycle digitaal worden teruggestuurd naar Peridos, zodat de
uitslagen ook beschikbaar zijn voor de zorgverleners.
De SPSZN zal tijdig alle contractanten informeren zodra deze regio start met de implementatie van
deze nieuwe workflow. Dit zal pas zijn als fase 3 succesvol is afgerond.
Regionaal beleid aantallen
Alle NT- en SEO-echoscopisten (startend en ervaren) worden door de SPSZN jaarlijks gecontroleerd
op de aantallen, zodat bijsturing in een vroegtijdig stadium kan plaatsvinden. Het bestuur van de
SPSZN heeft onlangs de volgende regionale beleidslijn vastgesteld: NT-echoscopisten moeten na drie
jaar 400 onderzoeken hebben verricht. Bij voorkeur volgens de verdeling 150, 150 en 100 jaarlijks.
SEO-echoscopisten moeten na drie jaar 650 onderzoeken hebben verricht. Bij voorkeur volgens de
verdeling 250, 250 en 150 jaarlijks. De onderzoeken die in een jaar niet gehaald worden, moeten in
het jaar erna extra gedaan worden. Bij ziekte en/of zwangerschapsverlof kan schriftelijk dispensatie
aangevraagd worden bij de SPSZN. Afwijkingen en bijzonderheden zullen voorgelegd worden in het
bestuur van de SPSZN.
Documenten met landelijke kwaliteitseisen voor de NT- en SEO-echoscopist zijn vastgesteld door het
Centraal Orgaan op 3 juni 2014 en deze vervangen eerdere kwaliteitseisen. In de documenten is de
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volgende norm opgenomen met betrekking tot het jaarlijks te halen aantal echoscopische
verrichtingen:
Aantal verrichtingen NT
De NT-echoscopist dient te streven naar 150 NT-metingen per jaar. Voor startende NT-echoscopisten
geldt een richtlijn van tenminste 150 NT-metingen. In principe is men de eerste twee jaar startend.
Na twee jaar kan volstaan worden met een minimum van 100 NT-metingen.
Aantal verrichtingen SEO
De SEO-echoscopist dient te streven naar 150 SEO’s per jaar. Voor startende SEO-echoscopisten geldt
een richtlijn van ten minste 250 SEO’s per jaar. In principe is men de eerste twee jaar startend. In
bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer degene die de echo’s uitvoert veel GUO’s verricht, kan het
Regionaal Centrum toestemming verlenen voor het afwijken van deze richtlijn.
Aantal gesprekken counseling
Het voeren van counselingsgesprekken dient tot de wekelijkse werkzaamheden van de counselor te
behoren. De counselor dient minimaal 50 gesprekken per jaar te voeren om de kwaliteit te kunnen
waarborgen.
Registratie van AGB code in Astraia
Op het Peridos-portaal zijn nieuwe Astraia query’s beschikbaar gesteld. Zie link
http://www.peridos.nl/gegevensinvoer/astraia/. Een belangrijke wijziging is dat in de SEO- en NTquery’s de AGB-code van de zorgverlener gebruikt zal worden als unieke code van de zorgverlener.
Op dit moment wordt bij de SEO- en NT-query nog de naam van de zorgverlener gebruikt, maar dit
levert nog wel eens foutmeldingen in Peridos op. Daarom is het noodzakelijk dat de AGB-code
ingevoerd gaat worden in Astraia. Voor zorgverleners zonder AGB-code, blijft de naam de unieke
code van de zorgverlener. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de BIG-code van een
zorgverlener in te vullen in Astraia!
U kunt de AGB-code toevoegen door naar de lijst met onderzoekers te gaan en Verander deze lijst
te selecteren. Door hierop dubbel te klikken komt u in het scherm “Operator” terecht. In de kolom
OP_code kunt u de AGB-code van de zorgverlener toevoegen. Door op OK te klikken worden de
aanpassingen bewaard.
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Registratie UZI
In december 2014 heeft het regionaal laboratorium Star-MDC alle NT-contractanten per brief
geïnformeerd over de aangepaste werkwijze voor het verstrekken van de uitslagen van de 1e
trimester serumtest. De reden voor deze wijziging is dat er voldaan dient te worden aan de
wettelijke regels voor het veilig versturen van medische gegevens.
Ter overbrugging van de tijd naar de nieuwe workflow combinatietest zoals elders in deze
nieuwsbrief beschreven, zal het laboratorium van Star-MDC de uitslagen van de 1e trimester
serumtest niet meer per e-mail naar uw echocentrum versturen, maar worden de uitslagen
beschikbaar gesteld op een beveiligd deel van de website van Star-MDC. Dit geldt ook voor het
opvragen van ontbrekende gegevens c.q. verstrekken van medische gegevens voor eventuele
herberekeningen en voor de individuele rapportages van de kansberekeningen bij tweelingen.
Momenteel wordt aan vier echocentra via deze nieuwe werkwijze gerapporteerd over de uitslagen
van de 1e trimester serumtest. De verwachting is dat eind maart alle echocentra hierop over zijn.
Vanwege de lange aanvraagprocedure van de UZI-pas, bleek het niet voor alle echocentra mogelijk
om al per 15 februari over te gaan.
Mocht deze nieuwe werkwijze nog vragen oproepen of problemen geven, dan kunt u contact
opnemen met de SPSZN of met Esther Merten, projectleider van Star-MDC, e.merten@star-mdc.nl.

COUNSELING
Kwaliteitstoetsing Counseling
Eind oktober 2014 heeft de SPSZN aan alle 350 counselors en ongeveer 100 counselingpraktijken
een rapport en evaluatieformulier gestuurd over de kwaliteitstoetsing counseling. We zijn erg
tevreden over uw respons: iedereen heeft hierop gereageerd. Inmiddels heeft 63% van de
counselors en 50% van de counselingpraktijken bericht gekregen dat hun counselingcontract
verlengd is tot 1 mei 2017.
Degenen die nog geen akkoordbrief hebben ontvangen, zitten nog in het beoordelingstraject.
Sommige counselors hebben al wel een eerste of tweede beoordeling gekregen waarop zij nog
moeten reageren.
De meest voorkomende verbeterpunten zijn:
1. het aanleveren van counselinggegevens aan Peridos;
2. het behalen van het minimum van 50 counselinggesprekken op jaarbasis;
3. de informed consentprocedure.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
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ECHOSCOPIE
Casuïstiekbespreking 20 april 2015
Tijdens de casuïstiekbespreking worden casus besproken van zwangeren die op basis van een
afwijkend SEO zijn doorverwezen naar het Erasmus MC voor prenatale diagnostiek. De casus worden
van tevoren door de deelnemers aangedragen. U kunt nog casus aanleveren aan mevrouw drs. M.
Husen-Ebbinge (m.husen@erasmusmc.nl) onder vermelding van naam van de cliënt, geboortedatum
en de datum van de doorverwijzing. Tevens zal tijdens de komende casuïstiekbespreking een
voordracht gehouden worden over het verwijsbeleid na afwijkende SEO door mevrouw dr. A.T.J.I.
Go, gynaecoloog, Erasmus MC. De casuïstiekbespreking vindt plaats van 18.00 tot 20.30 uur in het
Onderwijscentrum van het Erasmus MC te Rotterdam. Via deze link kunt u zich nog inschrijven voor
deze casuïstiekbespreking.
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