Nieuwsbrief SPSZN
nummer 39, november 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
Tarieven prenatale screening 2016
Counseling: € 41,36;
Combinatietest:
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 160,39;
- bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 97,13;
Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 158,78;
- bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 140,87.
Gegevensafdracht 2015
In de regio Zuidwest Nederland dienen de SEO- en counselinggegevens elk kwartaal en de
combinatietestgegevens maandelijks te worden afgedragen naar Peridos. In verband met het
vaststellen van de aantallen per zorgverlener over 2015 ontvangt uw praktijk in januari 2016 het
verzoek alle gegevens over 2015 op te laden naar Peridos. Eventuele fouten worden naar de praktijk
teruggekoppeld met het verzoek deze in het bronsysteem aan te passen of te wijzigen en opnieuw
heel 2015 op te laden naar Peridos. De SPSZN inventariseert de aantallen verrichtingen in februari
2016. Tijdige afdracht naar Peridos en herstel van de teruggekoppelde fouten is van belang. Mocht u
vragen hebben over de afdracht, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

COUNSELING
Kwaliteitstoetsing counseling 2016
In 2013/2014 hebben de counselingcontractanten in onze regio deelgenomen aan een eerste
kwaliteitstoetsing counseling met gebruik van een digitale vragenlijst. Medio 2015 is het merendeel
van de hieruit voortkomende verbetertrajecten afgerond. Landelijk beleid schrijft voor dat het
regionaal centrum eens in de twee jaar controleert op de uitvoering van de counseling aan de hand
van de landelijke kwaliteitseisen. De SPSZN zal in 2016 wederom haar counselingcontractanten
uitnodigen deel te nemen aan digitale kwaliteitstoetsing counseling. Deze toetsing is gebaseerd op
een landelijk overeengekomen format voor de uitvoering van kwaliteitstoetsing counseling.
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ECHOSCOPIE
Belangrijke wijziging accreditatie BEN
De manier waarop echoscopisten hun accreditatiepunten bij de BEN registreren, wijzigt met ingang
van 2016 . Wanneer u een door de BEN geaccrediteerde bijeenkomst wilt bezoeken, dient u zich niet
alleen bij de organisator van de bijeenkomst aan te melden, maar ook bij de BEN. Dit is vanaf 2016
verplicht. Wanneer u zich niet op de BEN-website heeft aangemeld, worden uw punten niet
bijgeschreven. Als organisator van bijeenkomsten hebben wij het BEN-lidnummer van de
deelnemers nodig. Wij zullen hier dus voortaan om vragen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de BEN.
Nieuwe Astraia queries voor de combinatietest/NT meting
Recent hebben alle echopraktijken die combinatietesten uitvoeren bericht gekregen dat de Astraia
queries voor combinatietest/NT meting zijn aangepast. We willen u graag verzoeken om deze
nieuwste queries te gebruiken omdat dan ook NT metingen van meerlingen meegenomen worden in
de gegevensafdracht. De meest recente queries zijn terug te vinden op het Peridos portaal. Deze
zijn hier te vinden. Heeft u vragen of hulp nodig, dan kunt u altijd contact opnemen met de SPSZN.
Stand van zaken implementatie workflow combinatietest
Ten behoeve van voorlichting over de introductie van de nieuwe workflow combinatietest zijn
regiobijeenkomsten georganiseerd op 14 en 22 september jl. De noodzaak tot ontwikkeling van een
digitale workflow is uitgelegd. De belangrijkste redenen zijn: (1) er worden op dit moment door alle
handmatige stappen fouten gemaakt in het proces door bijvoorbeeld verkeerd overtikken, (2)
labformulieren worden regelmatig onvolledig of niet ingevuld, (3) op het papieren
aanvraagformulier worden allerlei medische gegevens genoteerd. Vanwege privacy gevoeligheid van
deze gegevens is dit geen wenselijke situatie. In de nieuwe workflow worden medische gegevens
digitaal doorgestuurd en verschijnen niet meer op het aanvraagformulier.
Het project bestaat uit drie fasen. De eerste twee fasen zijn getest en afgerond. Het functioneel
ontwerp van fase 3 is onlangs vastgesteld. Deze fase omvat het beschikbaar stellen van de
resultaten van serumanalyse dan wel kansberekening door Peridos aan de zorgverleners. Fase 3 zal
in het eerste kwartaal van 2016 worden opgeleverd en geïntroduceerd.
In de regio van de SPSZN zijn 111 praktijken aangesloten voor de counseling. Het merendeel hiervan
gebruikt het bronsysteem Onatal voor de registratie van counselingsgegevens. De andere
bronsystemen zijn Orfeus, Astraia, Vrumun en een aantal ziekenhuissystemen. Orfeus en Onatal
fungeren als pilot voor de aanlevering van counselingsgegevens via HL7v3. De gegevens komen dan
direct in Peridos. Het aanvraagformulier voor het lab kan hiermee grotendeels automatisch worden
gevuld. Een aantal Orfeus-praktijken in onze regio is gestart met de aanlevering van gegevens via
HL7v3. Ten aanzien van Onatal wordt onderzocht of een centrale registratie mogelijk is, waardoor
alle bronsystemen van de zorgpraktijken in één keer aangesloten kunnen worden op HL7v3.
De implementatie van de nieuwe workflow zal in deze regio naar verwachting vanaf 2016
plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte in onze nieuwsbrieven.
Aanvrager labaanvraag
In de praktijk kan het gebeuren dat het digitale labaanvraagformulier wordt aangemaakt door
iemand die niet als zorgverlener in Peridos geregistreerd staat, zoals een praktijkassistente. We
hebben een formulier ontwikkeld waarmee de rol 'aanvrager labaanvraag' kan worden aangemeld.
U vindt deze op onze website onder 'downloads'.
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Evaluatie casuïstiekbespreking
Op dinsdag 10 november vond de 11e regionale casuïstiekbespreking plaats in de Bioscoopzaal van
het Erasmus MC/Sophia. De bespreking van casus uit de regio werd voorafgegaan door uitleg over
de derde visitatieronde voor echocentra, die in 2016 van start gaat. Ook werd een korte
samenvatting gegeven van de resultaten van de tweede visitatieronde en er werd aandacht besteed
aan de nieuwe protocollen voor de beeldbeoordelingen van NT en SEO. De casuïstiekbespreking
werd prima gewaardeerd met een gemiddelde 8,0. U vindt de presentaties op onze website onder
‘archief’.
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