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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over landelijke en regionale ontwikkelingen rondom
prenatale screening. Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, of wilt u in
een volgende nieuwsbrief bepaalde zaken terugzien, dan horen wij dat graag. Wij zijn telefonisch te
bereiken via 010-703 1332/7479 of per e-mail op prenatalescreening@erasmusmc.nl.

ALGEMEEN
Landelijke monitor 2015
De landelijke monitor prenatale screening 2015 is beschikbaar. Hierin is de uitvoering van de
prenatale screening in 2015 beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in
Peridos. In 2015 waren er 145.419 zwangerschappen met een counselinggesprek, 56.685 met een
combinatietest en 145.681 met een SEO. Deze verrichtingen werden gedaan door 3.320 counselors,
315 NT-echoscopisten en 557 SEO-echoscopisten. Helaas is de informatie over vervolgonderzoek en
zwangerschapsuitkomst in Peridos nog onvolledig, waardoor de screeningstesten op landelijk niveau
niet goed te evalueren zijn. Het streven is om dit compleet te krijgen in volgende jaren.
Voor de volledige publicatie: www.rivm.nl
Evaluatie casuïstiekbespreking
Op maandag 22 mei jl. vond de 14e regionale casuïstiekbespreking plaats in Amphia ziekenhuis te
Breda. De bespreking van casus uit de regio werd voorafgegaan door een presentatie over de
betekenis van onderzoek naar 3 vessel view van het hart door dr. Els Grijseels, arts prenatale
geneeskunde van het Amphia ziekenhuis. De casuïstiekbespreking werd prima gewaardeerd met
gemiddeld een 7,8.

COUNSELING
Onatal
In Nieuwsbrief nummer 49 staat dat praktijken met bronsysteem Onatal geen gebruik meer kunnen
maken van het centrale UZI-certificaat van Onatal om HL7v3 berichten naar Peridos te sturen.
Hierover is wat verwarring ontstaan. Voor alle duidelijkheid willen wij het bericht nuanceren: Onatal
praktijken die zelf een UZI-certificaat hebben, kunnen wél HL7v3 berichten versturen. Overige
gebruikers adviseren wij over te stappen op een Excel aanlevering naar Peridos.
Counselingcursus
De eerstvolgende basiscursus Counseling Prenatale Screening wordt in het UMC Utrecht
georganiseerd op vrijdag 29 september 2017. Via de website van het UMC Utrecht kunt u een e-mail
sturen voor meer informatie en de aanmeldprocedure.
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ECHOSCOPIE
Wijziging kwaliteitseisen SEO- en NT-echoscopisten
Sinds kort zijn in de kwaliteitseisen voor NT- en SEO-echoscopisten onderstaande voorwaarden
opgenomen:
Indien een echoscopist ooit een kwaliteitsovereenkomst heeft gehad en een nieuwe
kwaliteitsovereenkomst voor NT/SEO in een andere regio wenst:

toetst het Regionaal Centrum of de zorgverlener aan de opleidingseisen voldoet
en vraagt aan de zorgverlener de laatste kwaliteitsbeoordeling op;

biedt het Regionaal Centrum de zorgverlener een kwaliteitsovereenkomst aan,
indien de kwaliteit minder dan een jaar geleden beoordeeld is én voldoende is.

dient de zorgverlener zich bij te scholen, mag de zorgverlener alleen onder
supervisie een NT/SEO maken en moet een logboek indienen ter beoordeling door
het Regionaal Centrum, indien de kwaliteit langer dan een jaar geleden
beoordeeld is en/of onvoldoende is;
Als u van plan bent om in een andere regio dan Zuidwest te gaan werken en u heeft uw meest
recente beoordeling niet meer beschikbaar, dan kunt u deze opvragen bij de kwaliteitsadviseur van
de SPSZN.
In de kwaliteitseisen voor SEO-echoscopisten is de verwijzing en verantwoordelijkheid (voorheen
punt 5) komen te vervallen.
De eigen verloskundig zorgverlener van een zwangere is verantwoordelijk voor o.a. het laten
uitvoeren van prenatale screening. Voorheen stond in veel teksten “counselor” , echter met de
komst van de NIPT, is in veel praktijken de logistiek veranderd. Geadviseerd wordt de nieuwe eisen
goed
door
te
lezen.
Er zijn op de RIVM website nieuwe versies van kwaliteitseisen geplaatst, te weten:
• Draaiboek prenatale screening versie 7
• Kwaliteitseisen SEO versie 4, 23 maart 2017
• Kwaliteitseisen NT-echoscopist versie 2, 23 maart 2017
• Kwaliteitseisen SEO-echoscopist versie 3, 23 maart 2017
• Kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en de beeldopslag, 30 maart 2017
• Kwaliteitseisen vaginale echo, versie 3 23 maart 2017
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