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Geachte contractant,
Algemeen
De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland heeft zich in de afgelopen periode voornamelijk
gericht op de visitaties van de echocentra in de regio’s, de gegevensverzameling met gebruik van de
verschillende webapplicaties, de regionale nascholing counseling en de eerste voorbereidingen voor de
visitaties van de counselingcontractanten.
De Stichting heeft momenteel 132 contracten afgesloten, waarvan 101 contractanten beschikken over een
counselingcontract en 31 contractanten over een echoscopiecontract. Aan deze contracten zijn ongeveer
375 professionals zoals verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten en verloskundig actieve huisartsen
verbonden.

!!! SYMPOSIUM 22 MAART 2010 !!!
Op maandag 22 maart 2010 vanaf 18:30 uur wordt het jaarlijkse symposium van de Stichting Prenatale
Screening Zuidwest Nederland gehouden. Gedurende deze avond zullen diverse sprekers hun visie
geven op de regionale en landelijke prenatale screening. Het symposium is, zoals altijd, gratis en
accreditatie is aangevraagd voor de beroepsgroepen verloskunde, echoscopie en gynaecologie.
Raadpleeg de website van de Stichting www.prenatale–screening.nl  professional  actueel voor de
uitnodiging en het programma. U kunt zich aanmelden via www.SCEM.nl of u kunt het inschrijfformulier
opsturen naar SCEM.
Meldt u zo snel mogelijk aan!!!!

Herhaaltraining counseling
Voor de opstart van herhaaltrainingen counseling is samenwerking gezocht met de Verloskunde
Academie Rotterdam (VAR) en vier regionale ROSsen (Regionale Ondersteuning Structuren). Momenteel
is een conceptvoorstel ontwikkeld voor het aanbieden van een herhaaltraining bestaande uit drie
thematische modules die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. In de loop van 2010 zal de eerste module
op verschillende locaties in de regio worden aangeboden.
Jaarverslag 2008 van de Stichting
Eind 2009 is door het bestuur van de Stichting het jaarverslag 2008 geaccordeerd. Dit jaarverslag omvat
interessante informatie over ondermeer de organisatie en activiteiten van de Stichting gedurende 2008 en
een overzicht van de regionale prenatale screening gegevens. De Stichting wil alle contractanten hartelijk
bedanken voor alle inspanningen met betrekking tot het aanleveren van gegevens.
Het jaarverslag 2008 is in te zien via de website van de Stichting www.prenatale-screening.nl 
professional  actueel.
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Nieuw! Kwaliteitseis m.b.t. uitvoeren van vaginale echo’s.
Er is in november 2009 een nieuwe kwaliteitseis voor echoscopisten vastgesteld.
“Het verrichten van een vaginale echo is een voorbehouden handeling”. Dit betekent dat deze handeling
alleen door bepaalde, door de wet aangewezen, beroepsbeoefenaren mag worden verricht.
Echoscopisten mogen een vaginale echo verrichten in opdracht van een zelfstandig bevoegde. Dit is per
definitie een arts of een verloskundige. In de praktijk zijn er binnen de screening ook zelfstandig werkende
echoscopisten waarvoor een en ander geregeld moet worden zodat zij deze echo ook mogen uitvoeren. U
vindt deze nieuwe kwaliteitseis op www.rivm.nl/pns/down-seo/echoscopie en via de website van de
Stichting.
Aanpassing landelijke gegevensset voor de echoscopie (MM-set)
Het betreft de echoscopiegegevensset m.b.t. de uitgevoerde kansberekeningen per kwartaal, per
counselor. Het aantal uitgevoerde kansberekeningen is in 2010 opgesplitst naar leeftijd van de zwangere.
Boven de landelijk vastgestelde afkapwaarde
Beneden de landelijk vastgestelde afkapwaarde, wijzigt in:
- Boven de landelijk vastgestelde afkapwaarde ≥ 36 jaar
- Boven de landelijk vastgestelde afkapwaarde < 36 jaar
- Beneden de landelijk vastgestelde afkapwaarde ≥ 36 jaar
- Beneden de landelijk vastgestelde afkapwaarde < 36 jaar
Visitaties echocentra
In september 2009 is de Stichting gestart met het visiteren van echocentra. Op dit moment zijn een achttal
zelfstandige echocentra bezocht en één 2e lijns ziekenhuis. Het auditteam is heel blij met de positieve en
open houding van alle medewerkers in de bezochte centra. Dankzij de tijd en moeite die zij in de visitatie
geïnvesteerd hebben is ons bezoek mogelijk gemaakt.
Op basis van de eerste visitaties zijn een aantal punten te noemen die vaker dan één keer geconstateerd
zijn. Deze punten zullen hieronder worden genoemd. Nog niet gevisiteerde echocentra kunnen hier hun
voordeel mee doen.
1. Het is m.b.t. de kwaliteitseisen rond “informed consent” verplicht om de zwangere
toestemming te vragen voor het verstrekken van haar gegevens aan derden (zoals de
Stichting) en dit vast te leggen.
2. Vastgelegd moet worden dat een zwangere (door de counselor) gecounseld is. Dit kan op
twee manieren; of dit door de verloskundige te laten registreren op het aanvraagformulier of
dat de echoscopist dit registreert.
Het meest praktisch is vaak om de twee bovengenoemde items op te nemen op het (eigen)
aanvraagformulier. Uiteraard zijn andere oplossingen ook mogelijk.
3. Het is verplicht om een aantal echobeelden op te slaan. De Stichting adviseert echter om
meer beelden dan de verplichte beelden op te slaan en ook de beelden op te slaan die als
wenselijk genoemd worden. (zie algemene kwaliteitseisen voor echoscopisten hoofdstuk 3:
kwaliteitseisen aan de werkomgeving). Daarnaast wordt geadviseerd om de mogelijkheid te
onderzoeken om het BSN nummer van de zwangere bij de beelden op te slaan.
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4. Het bezitten van een elektronische database waarin echogegevens, inclusief beelden, kunnen
worden opgeslagen is verplicht. Echter in de rapportages heeft de Stichting dit omgezet naar
een advies, dit in afwachting van de komst van de landelijke database prenatale screening
(zie verder in deze nieuwsbrief). Op dit moment is geen garantie te geven dat alle
automatiseringssystemen (voor echo) gekoppeld kunnen worden. Als u van plan bent dit jaar
een nieuw automatiseringssysteem aan te schaffen raden wij u aan van tevoren contact met
de Stichting op te nemen.
Overigens kunt u alle kwaliteitseisen vinden op de RIVM website;
http://www.rivm.nl/pns/down-seo/
Casuïstiek besprekingen
Uit de visitaties is gebleken dat (zelfstandige) echoscopisten behoefte hebben aan casuïstiekbesprekingen in de regio. De Stichting heeft dit aandachtspunt opgepakt en heeft aan de regionale
satellietcentra en het Erasmus MC een voorstel gedaan voor de opstart van casuïstiekbesprekingen. Dit
voorstel is positief ontvangen waardoor de besprekingen nog dit jaar zullen starten in het Erasmus MC.
De casuïstiekbesprekingen zullen in de satellietcentra het Amphia ziekenhuis, het Albert Schweitzer
Ziekenhuis en de Reinier de Graaf Groep plaatsvinden.
Landelijke database Prenatale Screening (Peridos)
Het RIVM en Centraal Orgaan Prenatale Screening ontwikkelen een landelijke database voor de
prenatale screening op Downsyndroom en het SEO. De aanbesteding voor deze database is inmiddels
afgerond. De opdracht is verleend aan Topicus Zorg. Inmiddels zijn er meerdere vergaderingen geweest
met landelijke coördinatoren (RIVM), medewerkers van Topicus zorg en medewerkers van regionale
centra.
De Stichting steekt veel energie in de ontwikkeling van deze landelijke database. De naam van de
database is Peridos en zal begin maart 2010 door de regionale centra in gebruik worden genomen voor
de registratie van contractantengegevens. Hiervan zult u als contractant nu nog niets merken.
Het regionale centrum Utrecht gaat als eerste regio een pilot starten voor het gebruik van de database die
in eerste instantie door enkele contractanten zullen worden getest. Hierbij zal o.a. het koppelen van
enkele verschillende automatiseringssystemen (bijvoorbeeld Micronatal) van contractanten uit de regio
getest gaan worden.
Naar verwachting zal in de tweede helft van 2010 het systeem in alle regio’s door alle contractanten
prenatale screening in gebruik genomen worden.
U wordt uiteraard uitgebreid en tijdig geïnformeerd wanneer de landelijke database Peridos in gebruik
wordt genomen in de regio Zuidwest Nederland. Wilt u alvast iets meer weten over Peridos dan kunt u de
landelijke website www.peridos.nl raadplegen.
Ingrid A. Peters, Stafadviseur
Mieke Kraan–van der Est, Kwaliteitsadviseur
Anne-Marie van Beek-Breedveld, Secretaresse
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