Beleid aantallen verrichtingen
Inleiding
Documenten met landelijke kwaliteitseisen voor de NT- en SEO-echoscopist zijn vastgesteld door het
Centraal Orgaan op 3 juni 2014. Deze vervangen eerdere kwaliteitseisen. De landelijke kwaliteitseisen
counselor zijn herzien op 23 juni 2015. In de documenten is de volgende norm opgenomen met
betrekking tot het jaarlijks te halen minimum aantal verrichtingen:
Aantal verrichtingen NT
De NT-echoscopist dient te streven naar 150 NT-metingen per jaar. Voor startende NT-echoscopisten
geldt een richtlijn van tenminste 150 NT-metingen. In principe is men de eerste twee jaar startend. Na
twee jaar kan volstaan worden met een minimum van 100 NT-metingen.
Aantal verrichtingen SEO
De SEO-echoscopist dient te streven naar 150 SEO’s per jaar. Voor startende SEO-echoscopisten
geldt een richtlijn van ten minste 250 SEO’s per jaar. In principe is men de eerste twee jaar startend.
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer degene die de echo’s uitvoert veel GUO’s verricht, kan
het Regionaal Centrum toestemming verlenen voor het afwijken van deze richtlijn.
Aantal gesprekken counseling
Het voeren van counselingsgesprekken dient tot de wekelijkse werkzaamheden van de counselor te
behoren. De counselor dient minimaal 50 gesprekken per jaar te voeren om de kwaliteit te kunnen
waarborgen.

Voorgesteld regionaal beleid omtrent aantallen
Normering
• Startende NT-echoscopisten moeten na drie jaar 400 onderzoeken hebben verricht. Bij voorkeur
volgens de verdeling 150, 150 en 100 jaarlijks.
• Ervaren NT-echoscopisten verrichten jaarlijks minimaal 100 onderzoeken.
• Startende SEO-echoscopisten moeten na drie jaar 650 onderzoeken hebben verricht. Bij
voorkeur volgens de verdeling 250, 250 en 150 jaarlijks.
• Ervaren SEO-echoscopisten verrichten jaarlijks minimaal 150 onderzoeken.
• Indien een SEO echoscopist ook GUO’s uitvoert, dient het aantal verrichtingen samen te voldoen
aan de landelijk gestelde norm. Het aantal GUO’s dient aantoonbaar te worden gemaakt, door de
contractant. Voor het beoordelen van het aantal SEO’s dat een echoscopist jaarlijks maakt, wordt
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geteld: alle SEO’s + alle GUO-I’s + GUO-II’s gemaakt voor 24 weken .
• Counselors voeren jaarlijks minimaal 50 gesprekken.

Dataverstrekking
• Er is één vast ijkmoment per jaar (peildatum: 1 mei) waarop de SPSZN de aantallen van de
zorgverleners in kaart brengt over het afgelopen kalenderjaar.
• Zorgverleners moeten er rekening mee houden dat onderzoeken en/of gesprekken zonder valide
BSN niet opgenomen worden in de landelijke database Peridos en dus niet meegeteld worden.
Eventuele extra verrichtingen vanwege een invalide BSN dienen door de zorgverlener
aantoonbaar gemaakt te worden ten tijde van de toetsing.
• De zorginstellingbeheerder kan de aantallen verrichtingen van alle zorgverleners in de praktijk
opvragen met een rapportage in Peridos.
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Landelijke werkwijze regionale centra prenatale screening.
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Dispensatie
• Bij ziekte en/of zwangerschapsverlof kan schriftelijk dispensatie aangevraagd worden bij de
SPSZN.
• Het aantal in mindering gebrachte verrichtingen (op de jaarnorm) wordt berekend door de
jaarlijkse verrichtingsnorm te delen door 12, waarna te vermenigvuldigen met het aantal maanden
afwezigheid.
• Voor counselors en ervaren echoscopisten geldt dat zij gedurende het verlof, een ontheffing van
het aantal verrichtingen krijgen.
• Een startende echoscopist kan uitstel krijgen voor het halen van de startersnorm. De startjaren
worden met de verlofperiode verlengd, maar dit is geen ontheffing. De echoscopist blijft in dat
geval langer ‘startend’. Het opschuiven van de einddatum ‘starter’ heeft ermee te maken dat
startende echoscopisten in de beginjaren voldoende verrichtingen moeten doen om voldoende
ervaring op te kunnen doen met het herkennen van de weinig voorkomende afwijkende
bevindingen.
Slotbepalingen
• Eerder door de SPSZN opgelegde verrichttingsquota gaan boven de jaarlijkse normtoetsing.
• De jaarlijkse normtoetsing wordt vooraf door de kwaliteitsadviseur (echo) en de coördinator
(counseling) gecontroleerd op eerder gemaakte afspraken met betrekking tot toegekende
ontheffingen en opgelegde verrichttingsquota.
• Afwijkingen en bijzonderheden kunnen voorgelegd worden aan de directie van de SPSZN.
Eventuele hieruit voorkomende geschillen en beroep kunnen voorgelegd worden aan het bestuur
van de SPSZN.
• Van zorgverleners die niet aantoonbaar voldoen aan het aantal normverrichtingen, zal de
kwaliteitsovereenkomst worden ontbonden. Voorafgaand hieraan volgt een schriftelijke
waarschuwing.
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