Nieuwsbrief NIPT – nr. 1
SPSZN, 24 februari 2017
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen rondom de start van de NIPT op 1 april a.s.
Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag op
prenatalescreening@erasmusmc.nl.

DIN 2.1 beschikbaar
Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van Trident-2 direct kiezen voor de NIPT in plaats
van de combinatietest als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom.
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Screening voor counselors” leert u welke informatie
centra voor prenatale screening organiseren
een zwangere vrouw (indien zij dat wenst) moet
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NIPT-scholingsbijeenkomsten
Alle gecontracteerde counselors in de regio Zuidwest Nederland hebben een uitnodiging ontvangen
voor een van de scholingsbijeenkomsten over NIPT van de SPSZN. Op 6 maart a.s. vindt de eerste
bijeenkomst plaats, op 9 maart is de tweede scholingsavond. Indien u zich heeft aangemeld voor een
van onze bijeenkomsten in maart ontvangt u op vrijdag 24 februari 2017 een e-mail met nadere
informatie en het programma van de bijeenkomst. Let op: deze ontvangt u op hetzelfde e-mailadres
als waar u de bevestiging van uw aanmelding heeft ontvangen. Controleert u uw spambox wanneer
u het bericht niet ziet, of neem anders contact met ons op.
De bijeenkomsten op 6 en 9 maart zijn vol, wij laten geen deelnemers toe die zich niet hebben
aangemeld. Deelnemers van de bijeenkomst op 3 april 2017 ontvangen medio maart nadere
informatie over hun bijeenkomst.
Inlogcodes Peridos
Voor de administratieve verwerking (aanvraag en uitslag) van de NIPT is het belangrijk dat elke
zorgverlener in Peridos kan inloggen. Zorgt u dus dat u uw inlogcodes voor Peridos weet! Indien u
deze niet meer weet kunt u via uw zorginstellingbeheerder een nieuw wachtwoord instellen.
Handleidingen vindt u hier. Lukt dit niet, dan kunt u contact met ons opnemen.
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Niet counselen over NIPT voor 1 april
Pas na 1 april 2017 is het mogelijk om de NIPT als eerste screeningstest aan te bieden. Wij vragen
counselors om niet voor die tijd actief over deze keuze te counselen.
Nieuwe voorlichtingsmaterialen
RIVM heeft alle voorlichtingsmaterialen over prenatale screening vernieuwd. Alle deelnemers aan de
scholingsbijeenkomsten ontvangen hiervan een set. De nieuwe materialen zijn:
- een hernieuwde folder Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom;
- een informatiekaart ter ondersteuning van het counselinggesprek;
- een gespreksleidraad voor counselors met achtergrondinformatie over de NIPT;
- beslisschema’s toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen voor
verloskundig zorgverleners.
Deze materialen zijn vanaf 1 maart ook te bestellen bij het RIVM. U wordt geadviseerd om voor
minimaal drie maanden materialen te bestellen. De oude folder Informatie over de screening op
downsyndroom mag na 1 april 2017 niet meer gebruikt worden!

Wat moet u als counselor voor 1 april 2017 hebben geregeld?
- U heeft een geldige kwaliteitsovereenkomst counseling met een
regionaal centrum.
- U heeft een van de verplichte scholingsbijeenkomsten van een
regionaal centrum bijgewoond.
- U heeft de DIN 2.1 met goed gevolg afgesloten en uw certificaat
naar de SPSZN opgestuurd.
- U weet uw inlogcodes voor Peridos.
- U staat in Peridos gekoppeld aan de zorginstelling(en) waar u
werkzaam bent als counselor.
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