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September 2010
Geachte contractant,
Peridos (1e fase)
Dit jaar zal de landelijke database prenatale screening Peridos in Nederland in gebruik worden genomen
voor gegevensopslag van de prenatale screening. In de toekomst zal door middel van koppeling met
bronsystemen het aanleveren van gegevens aan het regionaal centrum geautomatiseerd plaatsvinden.
Informatiebijeenkomst Peridos:
maandagavond 1 november 2010 vanaf 18.00 uur, zal er voor alle contractanten in onze regio een
bijeenkomst over de eerste fase van de ingebruikname van Peridos plaatsvinden. Binnenkort ontvangt u
hiervoor een uitnodiging en aanmeldingsformulier.
Wijziging in contractvorm:
Op dit moment is er een contract per zorginstelling. Met de ingebruikname van Peridos zal dit veranderen.
Naast het contract per zorginstelling zal er ook een contract per zorgverlener komen, de zgn.
kwaliteitsovereenkomst.
Voor de zorginstellingen en voor de zorgverleners zijn drie soorten contracten en kwaliteitsovereenkomsten:
- Counseling
- Nekplooimeting
- SEO (20-weken echo)
Het voordeel van deze individuele kwaliteitsovereenkomst is dat u zich als zorgverlener maar één maal
hoeft aan te melden bij een regionaal centrum en dat u als zorgverlener eenvoudig gekoppeld of
overgezet kan worden aan andere werkgevers (zorginstellingen). Deze kwaliteitsovereenkomst is geldig in
heel Nederland.
Bent u al contractant van de Stichting dan zult u bij de ingebruikname van Peridos (na 1 november 2010)
uw kwaliteitsovereenkomst moeten herbevestigen. Als u de eerste keer inlogt in Peridos dient u een
akkoord te geven op uw (digitale) kwaliteitsovereenkomst. U kunt dan ook direct uw kwaliteitsovereenkomst inzien.
Wachtwoord:
Op dit moment is het nog niet mogelijk een wachtwoord aan te vragen voor Peridos. Pas na 1 november
2010 zullen er door de Stichting gebruikersnamen en wachtwoorden worden uitgereikt aan de
zorginstellingbeheerder.
Hebt u nog geen zorginstellingbeheerder aangewezen, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk alsnog te
doen. U hebt van de Stichting een mail ontvangen met daarin een link om de zorginstellingbeheerder aan
te melden. Wij verzoeken u om uw gegevens via deze link z.s.m. in te vullen.
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De zorginstellingbeheerder zal na een eerste keer inloggen de bevoegdheid hebben om de
gebruikersnamen en de wachtwoorden te regelen voor de overige zorgverleners binnen zijn of haar
zorginstelling. Tijdens de bijeenkomst van 1 november 2010 is het mogelijk voor de
zorginstellingbeheerder om een wachtwoord te verkrijgen. De Stichting adviseert daarom om in ieder
geval degene die straks het zorginstellingsbeheer gaat doen, de bijeenkomst van 1 november 2010 te
laten bezoeken.
Trisomie 13 en 18
Op 21 mei 2010 heeft de minister de WBO-vergunning voor screening op trisomie 13 en 18 verleend aan
de regionale centra voor prenatale screening. Met het afgeven van deze vergunning kan aan de
Downscreening een algoritme voor de kansbepaling van trisomie 13/18 toegevoegd worden. Het
uitgangspunt van de minister is om de informatievoorziening over, en de zorg aan zwangeren bij de
prenatale screening op Downsyndroom te verbeteren.
In het Centraal Orgaan wordt de implementatie trisomie 13/18 voorbereid, waarbij is afgesproken uiterlijk
1 januari 2011 over te gaan tot uitvoering. Documenten die bij de vergunningaanvraag horen kunt u
vinden op: www.rivm.nl/pns/publicaties/down-seo 1
U krijgt van ons te horen, wanneer screening op trisomie 13/18 in onze regio formeel wordt ingevoerd.
Vacature Verloskundig auditor
De Stichting Prenatale screening is op zoek naar één of twee verloskundig auditors voor de visitaties van
haar counselingcontractanten. De werkzaamheden zijn voor 18 uur (één persoon) of 9 uur (twee
personen) in de week. De volledige advertentie kunt u downloaden vanaf de website van de Stichting
(www.prenatale-screening.nl).
Nascholing counseling
Vanaf eind 2010 zullen er 3 herhaaltrainingen counseling prenatale screening worden georganiseerd.
Herhaalmodule I zal plaatsvinden in Rotterdam op 2 november 2010. De overige modules zullen in 2011
plaatsvinden.
Voor nadere informatie en aanmelding verwijzen wij u naar de website van de Verloskunde Academie
Rotterdam www.va-r.nl, ga naar kennis- en onderzoekscentrum, klik op bij- en nascholing --> prenatale
screening herhaalmodules. Kosten voor deelname voor contractanten van de Stichting Prenatale
Screening Zuidwest Nederland zijn € 100,00, niet contractanten betalen € 199,00.
Inschrijven is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de betreffende scholing.
Regionale casuïstiekbespreking (SEO)
De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland heeft op 6 juli 2010 een eerste regionale
casuïstiekbespreking echoscopie georganiseerd in het Erasmus MC. Onder leiding van mevrouw dr. T.E.
Cohen, senior arts prenatale geneeskunde, mevrouw dr. E.W.M. Grijseels, arts prenatale diagnostiek en
mevrouw dr. N.T.C. Ursem, wetenschappelijk onderzoeker en tevens tijdelijk waarnemer van mevrouw
drs. I.A. Peters (stafadviseur) zijn er presentaties gegeven over aangeboren hartafwijkingen gevolgd door
casuïstiekbesprekingen uit de regio. De bijeenkomst is goed bezocht en zal in de toekomst vaker worden
georganiseerd. De presentaties en de casussen kunt u via onze website (www.prenatale-screening.nl)
nalezen.

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