Rotterdam, 18 oktober 2016

Onderwerp: berichtgeving vanuit het regionaal screeningslab

Geachte collega,
In aanvulling op de onlangs verstuurde nieuwsbrief, willen wij graag nog de volgende zaken vanuit
het regionaal laboratorium bij u onder de aandacht brengen.
1. Labworkflow via Peridos
Momenteel worden de laatste centra geïnstrueerd over de toepassing van het digitale
aanvraagformulier in Peridos m.b.t. de aanvraag van de serumscreening in het kader van de
combinatietest. Per 1 december 2016 dient bij alle aanvragen dit Peridos aanvraagformulier
gebruikt te worden. Het aanvraagformulier uit Astraia en het papieren lab aanvraagformulier
van Star-MDC komen per die datum te vervallen. Er is één uitzondering om deze laatste
formulieren wel nog te gebruiken namelijk wanneer de zwangere geen geldig BSN heeft. Wij
verzoeken u in dat geval de aanvraag te doen met één van de oude formulieren en daar duidelijk
op te schrijven dat de zwangere geen BSN heeft. Zwangere vrouwen zónder BSN kunnen
namelijk niet in Peridos worden geregistreerd.
2. Geen NT meting invullen in de Peridos labaanvraag
Op het Peridos aanvraagformulier bestaat de mogelijkheid om de NT-meting in te vullen (apart
blok). Dit is bedoeld voor de regio’s in Nederland waar het screeningslaboratorium zélf de
kansberekening doet. In de regio Zuidwest Nederland verrichten de echocentra echter zelf de
kansberekening voor de eenlingen. Wanneer de NT-meting wordt ingevuld in het Peridos
aanvraagformulier, komt deze automatisch in Lifecycle (labsoftware) terecht en moet het
laboratorium deze meting bij een eenling weer handmatig verwijderen om een uitslag af te
kunnen geven voor alleen de serumtest. De NT-meting bij tweelingen kunt u zoals gebruikelijk
aanleveren via het formulier van de beveiligde website van Star-MDC dat bedoeld is voor
aanlevering van aanvullende gegevens.

3. Foetusnummering tweeling
In het Peridos labaanvraag formulier wordt gevraagd de foetus met de grootste CRL in te vullen
bij foetus 1 en met de kleinste CRL bij foetus 2. Aangezien dit verwarrend kan zijn voor de
obstetrische praktijk is in overleg met de SPSZN afgesproken dat het laboratorium voor de
kansberekening de nummering hanteert die de echoscopist aanlevert op het formulier van de
beveiligde website van Star-MDC voor aanlevering van aanvullende gegevens. Op deze wijze
correspondeert de kansberekening op het verslag met de foetus conform opgave van de
echoscopist.
Er op vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet, mede namens mw. prof. dr. Y.B. de Rijke, klinisch chemicus-endocrinoloog,
Erasmus MC en dr. M.F.C.M. Knapen, medisch directeur SPSZN,
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