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Juni 2010
Geachte contractant,
Peridos
Op 12 mei 2010 is een brief verstuurd aan alle contractanten over de nieuwe landelijke database
Prenatale Screening genaamd Peridos. Hieronder nog een korte samenvatting van de belangrijkste
punten:
-

-

Meldt voor uw praktijk/instelling wie de zorginstellingbeheerder wordt voor Peridos via de link die u per
e-mail ontvangen heeft. Neem contact op de Stichting als u deze link niet heeft ontvangen.
Is elke zorgverlener gecontracteerd en in bezit van een AGB code?
Om een export van gegevens vanuit uw eigen bronsysteem zoals Micronatal, Onatal, Orfeus, Astraia,
Vrumun naar Peridos straks mogelijk te maken is registratie van het BSN-nummer van elke zwangere
vrouw essentieel. *
Het bezit van een elektronische database is verplicht voor uw cliëntenregistratie en voor de
echopraktijken is dit inclusief de echogegevens en de echobeelden.
Op www.peridos.nl kunt u alvast meer informatie vinden. U kunt zich nu nog niet aanmelden als
zorgverlener voor Peridos.
* Om misverstanden te voorkomen: het is nog niet verplicht om een on-line of server versie van
software te gebruiken en/of te bezitten. Bent u echter van plan uw softwarepakket te vernieuwen of uit
te breiden dan raden wij aan één van de bovengenoemde versies aan te schaffen en voor de
aanschaf contact op te nemen met de Stichting.

Hebt u de brief over Peridos niet ontvangen? U kunt de inhoud van de brief downloaden vanaf onze
website (www.prenatale-screening.nl  Peridos).
Vooraankondiging: maandagavond 1 november 2010 zal er voor alle contractanten een regionale
bijeenkomst over de ingebruikname van Peridos plaatsvinden.
U ontvangt hierover na de zomer meer informatie.
Regionale casuïstiekbespreking (SEO)
Op dinsdagavond 6 juli 2010, aanvang 18.30 uur, vindt de eerste regionale casuïstiekbespreking
echoscopie plaats. Alle echoscopiecontractanten hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen via e-mail.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de bioscoop van het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC
onder leiding van mevrouw dr. T.E. Cohen, senior arts prenatale geneeskunde.
U kunt zich aanmelden via e-mail: a.breedveld@erasmusmc.nl met vermelding van uw naam, voorletters
en geboortedatum. Voor het bijwonen van deze bijeenkomst zijn accreditatiepunten aangevraagd bij de
BEN en KNOV. De aanmelding sluit op maandag 14 juni 2010.
Vacature Verloskundig auditor
De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland is op zoek naar een auditor voor de toekomstige
visitaties van counselingscontractanten. Het betreft een vacature van 0,25 fte (9 uur p/w). Het profiel van
deze vacature kunt u opvragen bij het bureau van de Stichting. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand
die mogelijk geïnteresseerd is, neem dan contact op met de Stichting voor meer informatie.
(telnr. 010-7031332 / a.breedveld@erasmusmc.nl)
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Zwangerschapsverlof mevrouw I.A. Peters, stafadviseur
Mevrouw Peters is vanaf 21 mei tot 4 oktober 2010 met zwangerschapsverlof. Mevrouw dr. N.T.C. Ursem,
wetenschappelijk onderzoeker bij het Erasmus MC, afdeling Verloskunde en Vrouwenziekten, neemt de
komende 4 maanden een deel van de taken van mevrouw Peters over.
Trisomie 13 en 18
De demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft positief gereageerd op het advies
dat is afgegeven door de Gezondheidsraad om trisomie 13 en 18 op te nemen in het prenatale
screeningspakket. Er moet echter eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat screening
op trisomie 13 en 18 in de praktijk wordt gebracht. Tot nader order blijft het huidige beleid van kracht.
U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
Wij wensen u een fijne zomer!

Nicolette Ursem, vervangster van Ingrid A. Peters, Stafadviseur
Mieke Kraan–van der Est, Kwaliteitsadviseur
Anne-Marie van Beek-Breedveld, Stafassistent
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