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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
Landelijke folders
De landelijke folders over screening op downsyndroom en de 20-wekenecho zijn geactualiseerd. U
kunt de Nederlandse folders bestellen via de webshop. Vertalingen zijn alleen via de website van het
RIVM te downloaden, klik hier.
Landelijke werkwijze van regionale centra
In Nederland hebben acht regionale centra een vergunning voor prenatale screening vanuit de Wet
op bevolkingsonderzoek (WBO). Aan deze vergunning is een aantal voorwaarden gesteld,
bijvoorbeeld op het gebied van de coördinatie van de uitvoering, de kwaliteitsborging en de
monitoring. Deze voorwaarden zijn leidraad voor de taken die de regionale centra uitvoeren. De
regionale centra stemmen hun werkwijze af in het Platform Regionale Centra. In de notitie
“Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening” is een actueel overzicht gegeven
van die werkwijze. Klik hier voor de notitie.
Foutmeldingen naar aanleiding van graviditeit
In de laatste versie van Peridos wordt strenger gekeken of u de graviditeit van de zwangere heeft
ingevuld. Let u er dus op dat u deze altijd in uw bronsysteem opneemt. Fouten na 1 november 2015
worden aan u teruggekoppeld ter verbetering.
Denk mee over de bureauonderlegger
De SPSZN heeft in 2011 een bureauonderlegger uitgebracht en breed verspreid onder alle
contractanten in de regio. Inmiddels is deze onderlegger deels verouderd en het idee is daarom
opgevat een nieuwe versie te produceren. Voordat we daartoe overgaan, willen we de
ontwikkelingen rondom de mogelijke implementatie van de NIPT afwachten. Ondertussen willen we
de tijd benutten door onder de contractanten te inventariseren welke onderdelen van de
bureauonderlegger gebruikt worden en welke onderdelen zouden kunnen vervallen. Ook zouden we
graag van u horen als u de onderlegger helemaal niet gebruikt. Graag verzoeken wij u deze
informatie per mail aan ons door te geven: prenatalescreening@erasmusmc.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Gegevensafdracht 2015
In de regio Zuidwest Nederland dienen de counseling- en SEO-gegevens 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.
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Samenvatting Jaarverslag SPSZN 2014
Ontwikkelingen
• De vergunning prenatale screening is op 1 april 2014 verlengd met de duur van twee jaar: tot 1
juli 2016.
• De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt sinds 1 april 2014 aan zwangeren in Nederland
aangeboden. Vooralsnog wordt de NIPT verricht in het kader van een tweejarig
implementatieonderzoek, de zogenoemde TRIDENT studie.
• KPMG-Plexus heeft in 2014 opdracht gekregen van het RIVM-CvB om onderzoek uit te voeren
naar mogelijke verbeterpunten in de bestuurlijke structuur van de prenatale screening. Doel is
om binnen twee jaar een slagvaardige, professionele en toekomstbestendige organisatie voor de
prenatale screening op downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek te realiseren.
• Het bestuur van de SPSZN heeft in november 2014 een regionaal beleid omtrent de aantallen
aangenomen. Dit beleid is naar de contractanten als volgt gecommuniceerd: (1) SEOechoscopisten moeten na drie jaar 650 onderzoeken hebben verricht, volgens de verdeling 250,
250 en 150 jaarlijks en (2) NT-echoscopisten moeten na drie jaar 400 onderzoeken hebben
verricht, volgens de verdeling 150, 150 en 100 jaarlijks.
• De door de SPSZN ontwikkelde instructiefilm counseling is in 2014 gecompleteerd met een
module over de NIPT. De film is in ruil voor een vergoeding aangeboden aan de landelijke
opleidingsinstituten. Ook is een start gemaakt met de inbedding in de DIN.
• Heel het jaar 2014 heeft de ‘IDM-Intervention study’ plaatsgevonden in de regio Zuidwest
Nederland. 33 regionaal gecontracteerde counselors hebben een substantiële bijdrage geleverd
aan de verwezenlijking van de studie waarvan de resultaten naar verwachting in 2016 worden
gepubliceerd.
Cijfers
Aantal verrichtingen in 2013 en 2014
Verrichting*
2014
Counseling over combinatietest
21.047
Counseling over SEO
19.859
Gecounselde zwangeren
24.347
Combinatietest
10.175
SEO**
28.085
Aantal contractanten soort zorginstelling
Aantal organisaties
Counseling
100
SEO
32
NT
24

2013
16.292
15.681
19.076
9.100
26.869
Aantal zorgverleners
414
112
54

* aantal counselingen is geteld per zwangere; aantal combinatietesten en SEO’s is geteld per foetus
** betreft primaire SEO

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

3

Combinatietest: uitkomsten 2014
Uitkomsten screening
(per foetus)
Combinatietest
• Verhoogde kans T21
• Verhoogde kans T13
• Verhoogde kans T18
• Totaal verhoogde kans trisomie

Jaar 2014
Aantal

%

10.175
618
145
192
683

6,1%
1,4%
1,9%
6,7%

Uitkomsten screeningstesten 2014 en
2013
Uitkomsten screening
(per foetus)
*SEO
Vermoeden NBD
Vermoeden overige aandoening
* betreft primaire SEO

Jaar 2014
Aantal

%

30.125
9
1.046

0,03%
3,70%

Kwaliteitstoets echoscopie

NT-toets (kwalitatieve en kwantitatieve analyse)
Oordeel
Goed
Voldoende
Kwaliteit van de NT4
5
meting

Resultaten SEO beeld beoordeling
Aantal
uitstekend
Goed
echoscopisten 1
21

voldoende
10

Onvoldoende Totaal
4
13

onvoldoende
2

Totaal
34

Uitkomsten kwaliteitstoetsing counseling
Van de counselors is bij 76% het counselingcontract voor twee jaar verlengd. Na een verbetertraject
van zes maanden kwam daar nog 10% counselors bij wat in totaal neerkomt op 86%. Van de
zorginstellingen is bij 90% het counselingscontract voor twee jaar verlengd en na een verbetertraject
kwam het totaal uit op 95%.
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ECHOSCOPIE
Nieuwe Astraia queries voor de combinatietest/NT meting
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de nieuwe Astraia queries voor combinatietest/NTmeting. Denkt u eraan dat u deze voortaan dient te gebruiken. 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.
Start nieuwe visitatieronde
Binnenkort start de derde visitatieronde van de SPSZN. De beeldbeoordeling wordt uitgevoerd met
de landelijke toetsingsprotocollen. Nieuw is dat er drie casus in het logboek gaan in plaats van vijf.
De SPSZN selecteert nog wel de vijf casus, maar de echoscopist kiest daaruit zelf de beste drie voor
in het logboek. Anders dan bij de eerste toetsing mogen er geen casus meer worden geruild. Ten
eerste omdat de selectie plaatsvindt op basis van een uitslag in Peridos, waarbij de uitslag ‘normaal’
is. De tweede reden is dat de landelijk beoordelingsnorm (op dit moment) minder streng is dan de
regionale norm was. Voor de beste drie casus samen geldt een gezamenlijke afkapwaarde van
minimaal 65% van het maximaal aantal punten voor een voldoende terwijl dit de eerste toetsing
75% was voor elke casus afzonderlijk.
Deze nieuwe toetsingsnormen zijn eerder onder uw aandacht gebracht: in februari 2015 per brief en
in oktober 2015 per email. In de casuïstiekbespreking van afgelopen 10 november heeft mevrouw
Cohen aandacht besteed aan NT- en SEO beelden. Op de website van de stichting is een nieuw
voorbeeld logboek voor het SEO geplaatst. U vindt deze hier .
Verder is nieuw in deze ronde dat de vragenlijst gedigitaliseerd is. Bij de beoordeling komt er extra
aandacht voor een aantal items. Zo wordt gekeken bij welke zwangerschapsduur het SEO in de
zorginstelling wordt uitgevoerd. Conform de algemene kwaliteitseisen voor het SEO moet gestreefd
worden om voor week 21 + 0 het SEO af te ronden. Een ander item is het uitvoeren van vaginale
echo’s door echoscopisten die geen arts of verloskundigen zijn (eerder gecommuniceerd in
nieuwsbrief 38). Tenslotte wordt gekeken of u bekend bent met de bezwaarregistratie in Peridos (zie
nieuwsbrief 37).
De gegevens die de zorginstelling over het SEO of de combinatietest moet invullen in de vragenlijst
zijn beperkt tot één kalenderjaar en hoeven daarnaast niet meer te worden uitgesplitst per
echoscopist. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele nog bestaande discrepanties met
echogegevens in Peridos op te sporen. De follow-up gegevens worden eveneens opgevraagd over
een jaar.
Een aantal vaste aandachtpunten blijft, zoals de verplichte echoscopische nascholing (16 punten van
de BEN in twee jaar), het toetsen op de verrichttingsnorm per echoscopist en het controleren van de
echoapparatuur.
Tenslotte spijt het ons te moeten melden dat wij afscheid moeten nemen van twee leden van het
auditteam: Cathy Rebel-de Vries en Averil Reus. Wij bedanken beiden voor hun inzet in de afgelopen
jaren. Averil Reus wordt opgevolgd door Isabelle de Groot-Loeve, die de NT-beoordeling gaat doen.

Namens het hele team wensen wij u fijne feestdagen!
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