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Reminder SPSZN Symposium 14 februari 2013
In december hebben wij u uitgenodigd op het SPSZN Symposium op 14 februari 2013. Tijdens dit
symposium komen leerzame en interessante onderwerpen aan bod. Zo vertelt dr. M.E. Weijerman
over het kind met downsyndroom anno 2013 en vertellen dr. N.T.C. Ursem en drs. N.J.K. Ooms over
Peridos. Na een broodbuffet, sluiten we het symposium af met een presentatie van M.F.C.M. Knapen,
gynaecoloog-perinatoloog Erasmus MC en medisch directeur SPSZN over non-invasieve prenatale
screening: Is er toekomst voor de combinatietest?
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om u op te geven, dan kunt u dit alsnog doen via
deze link. Aanmelden kan nog tot 11 februari!
Contractanten die zich al hebben aangemeld, krijgen 7 februari een bevestiging.

Gegevens individuele zorgverlener en zorginstelling in Peridos
In Peridos staat alle informatie over de zorgverleners die een contract hebben met de Stichting. Wij
halen hieruit de benodigde contactinformatie om berichten en nieuwsbrieven naar toe te sturen.
Daarom is het van belang dat de juiste (contact)informatie in Peridos staat. Wij verzoeken u dan ook
om in Peridos te controleren of uw persoonlijke gegevens correct vermeld staan en bij wijzigingen de
gegevens aan te passen. De zorginstellingbeheerder van uw praktijk/instelling kan in Peridos uw
wijzigingen aanbrengen.
Zorginstelling
De zorginstellingbeheerder wordt tevens verzocht de gegevens van de praktijk/instelling te controleren
en up-to-date te houden. Het is van belang voor uw gegevensafdracht om wijzigingen in uw
zorgverlenerbestand en eventuele waarnemers van uw praktijk/instelling te laten registreren in
Peridos. Betreffen het zorgverleners die over een contract met de Stichting beschikken, dan volstaat
een bericht naar het bureau van de Stichting, digitaal of via de post. Wanneer een zorgverlener nog
geen overeenkomst met de Stichting heeft, dan kunt u een kwaliteitstoetsingsformulier (counseling of
echoscopie) downloaden via de website of opvragen bij de Stichting en dit vervolgens met de
gevraagde kopieën ter accordering aan de Stichting sturen.
Wij danken u hartelijk voor uw
medewerking!

Peridos: aanleveren gegevens 2012
Voor de gegevensafdracht prenatale screening 2012 hebben wij de (Peridos) zorginstellingbeheerders
verzocht om de counseling- en/of echogegevens via Excel bestanden te uploaden naar Peridos voor 1
februari 2013. Dit verzoek is alleen gezonden aan beheerders die nog geen gegevensafdracht hadden
gedaan. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.
Heeft u vragen of hulp nodig, dan kunt u altijd contact opnemen met de Stichting via mail of per
telefoon (010 7031332). Wij helpen u graag verder!

Casuïstiekbespreking
Op woensdag 13 maart 2013 vindt van 18.00 tot 20.30 uur een casuïstiekbespreking plaats in het
Erasmus MC. Tijdens deze bijeenkomst houden dr. Titia Cohen en Mieke Kraan een voordracht over
de kwaliteitstoetsing van het SEO en NT, die uitgevoerd wordt tijdens de tweede visitatieronde. Hierna
volgt de casuïstiekbespreking, gepresenteerd door drs. Margreet Husen. Via deze link kunt u zich
aanmelden voor deze bespreking.

SEO Beeldopslag en beeldbeoordeling
Sinds maart 2012 is het NVOG modelprotocol voor de 20 wekenecho vernieuwd. De voornaamste
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wijziging is de uitbreiding van het aantal beelden dat tijdens het SEO dient te worden opgeslagen. U
kunt dit modelprotocol inzien op de NVOG website en op de RIVM website.
In de komende ronde van visitaties van echocentra zal van de zorginstelling gevraagd worden recente
SEO gegevens op te laden naar de landelijke database, Peridos. Uit Peridos wordt vervolgens van
elke echoscopist van een te bezoeken zorginstelling, vijf casus geselecteerd. Van deze casus dient
een logboek te worden gemaakt. Het logboek wordt vervolgens beoordeeld.
Hoe u SEO beelden moet opslaan, kunt u zien in een voorbeeld logboek. Klik hier voor het voorbeeld
logboek, dat te vinden op de website van de Stichting. U vindt hier ook de criteria van de
beeldbeoordeling.

Afdracht SEO sluittarrief 2013
In het tarief voor het SEO is een opslag voor de regionale centra verrekend. In deze
opslag zijn de kosten van de regionale centra verrekend voor hun activiteiten ten
behoeve van het SEO en de downscreening. De opslag wordt aan de regionale centra
voor prenatale screening afgedragen door de partij die het SEO declareert bij de
zorgverzekeraar (doorgaans het echocentrum). Lees meer:
Afdracht SEO sluittarief
In het tarief voor het SEO is een opslag voor de regionale centra verrekend. In deze opslag zijn de
kosten van de regionale centra verrekend voor hun activiteiten ten behoeve van het SEO en de
downscreening.
De opslag wordt aan de regionale centra voor prenatale screening afgedragen door de partij die het
SEO declareert bij de zorgverzekeraar (doorgaans het echocentrum). Het echocentrum draagt de
opslag op basis van het werkelijke aantal (eerste) verrichtingen (SEO's) in één zwangerschap af aan
het regionale centrum. Bij een meerlingzwangerschap wordt dus maar éénmaal het sluittarief
afgedragen aan het regionaal centrum. Deze afdracht vindt plaats na elk kwartaal.
Voor 2014 is het sluittarief vastgesteld op € 17,99
Voor informatie over de achtergrond en het beleid omtrent het sluittarief en de inning verwijzen wij u
naar het volgende document: Inning_sluittarief_2014.pdf

Hoge SPR
De zorginstellingen die de NT-echoscopie verzorgen, hebben wij in december 2012 laten weten dat de
Stichting na een kwaliteitscontrole in de regio, heeft gezien dat er sprake is van een hoog Screen
Positive Rate (SPR) in de regio Zuidwest Nederland. Aan de oproep om gegevens op te laden in
Peridos met de nieuwe queries, heeft u allen direct gehoor gegeven. Wij willen u hartelijk danken
hiervoor! Inmiddels zijn alle gegevens doorgestuurd naar het referentielaboratorium van het RIVM
voor een nadere analyse. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, informeren wij iedereen
persoonlijk hierover.

