Nieuwsbrief SPSZN
nummer 54, oktober 2017

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
Labaanvraag combinatietest
In Peridos is een nieuwe release doorgevoerd ten behoeve van de landelijke labworkflow voor de
combinatietest.
Peridos onderscheidt de volgende drie blokken waarin de benodigde items moeten worden ingevuld:
1. Persoonsgegevens/Counselingsgegevens
2. Termijnecho
3. NT-meting
Voor de labaanvraag moeten blok 1 én blok 2 c.q. 3 te worden ingevuld om de aanvraag te kunnen
versturen. Zolang het laboratorium nog geen bloed heeft ontvangen van de betreffende zwangere
kunnen zowel de labaanvrager, vermeld in Peridos (dit is veelal de counselor of het echocentrum), als
de NT-echoscopist nog wijzigingen in de labaanvraag voor de combinatietest in Peridos doorvoeren.
Het aanvraagformulier wordt dan gewijzigd digitaal meegestuurd naar het laboratorium.
De volgende items kunnen niet worden gewijzigd:
• BSN
• Geboortedatum
• À terme datum ten tijde van het counselingsgesprek. Peridos houdt echter voor de labaanvraag
van de combinatietest de à terme datum ten tijde van de NT-meting aan.

Let op met downloaden en bewaren van NIPT-aanvragen en -uitslagen op uw computer
Wanneer u een NIPT aanvraag print of een NIPT uitslag opent, dan genereert Peridos een pdfbestand. Omdat Peridos een webapplicatie is, worden deze pdf-bestanden eerst gedownload op uw
computer, waarna ze geopend en afgedrukt kunnen worden. Afhankelijk van de instellingen op uw
computer, kan het zijn dat deze bestanden automatisch ergens blijvend worden opgeslagen.
Bijvoorbeeld in een map ‘downloads’ (maar het kan ook een andere map zijn). Dit kan een
informatiebeveiligingsprobleem opleveren, als niet-bevoegde gebruikers toegang hebben tot uw
computer.
Het advies is om gegevens zoals NIPT-aanvragen en -uitslagen die automatisch zijn opgeslagen op
uw computer regelmatig te (laten) verwijderen. Raadpleeg zo nodig uw ICT-beheerder over de
instellingen van uw computer wat betreft het automatisch opslaan van downloads. Wees voorzichtig
met het downloaden van NIPT-aanvragen of -uitslagen op een privé-computer, -laptop, of -tablet.
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Tarieven
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor prenatale screening 2018 vastgesteld. De
tarieven gelden voor alle aanbieders (verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen):

Counselingsgesprek

€ 44,20

Combinatietest bij éénlingen en bij het de eerste foetus van een
meerlingzwangerschap

€ 170,13

Combinatietest bij een tweede foetus van een tweelingzwangerschap of NT- meting
bij tweede en opeenvolgende foetus(sen) van een grote meerlingzwangerschap

€ 103,11

SEO bij éénlingen en bij het de eerste foetus van een meerlingzwangerschap

€ 148,89

SEO bij elke opeenvolgende foetus van een meerlingzwangerschap

€ 148,89

Toelichting
In het tarief voor het SEO zit tot en met 2017 een opslag verwerkt voor de financiering van de
Regionale Centra voor Prenatale Screening. Per 2018 gaat de financiering van de Regionale Centra
over naar een directe subsidie van het ministerie van VWS. De opslag voor de regionale centra op
het SEO tarief komt daarmee per 2018 te vervallen. Hieruit volgt dat aanbieders van prenatale
screening geen financiële afdracht meer hoeven te doen aan de regionale centra en het SEO tarief
hieraan aangepast is. De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175.

Financiering NIPT
In de media zijn berichten verschenen dat het ZorgInstituut Nederland (ZIN) aan het ministerie van
VWS heeft geadviseerd om de NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit de
Zorgverzekeringswet. De reden daartoe is dat prenatale screening een aanbod is aan alle zwangere
vrouwen en niet aangeboden wordt vanuit een individuele zorgvraag van de zwangere. ZIN adviseert
ook de counseling prenatale screening en het SEO uit de Zorgverzekeringswet (en daarmee uit het
basispakket) te halen en om alle onderdelen van de prenatale screening op dezelfde manier te
financieren. Dit wil uiteraard niet zeggen dat ZIN ervoor pleit dat de zwangere de prenatale screening
zelf betaalt. Het is aan de Minister van VWS om een besluit te nemen over de wijze van financiering
van de prenatale screening. In ieder geval is reeds besloten dat de financiering van NIPT gedurende
de looptijd van de twee TRIDENT-studies niet zal wijzigen. Dit werd bekrachtigd in het recente
regeerakkoord. Meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl.

Casuïstiekbespreking 21 november a.s.
e
De 15 regionale casuïstiekbespreking vindt plaats op dinsdag 21 november a.s. in het Erasmus MC.
De bijeenkomst start om 18.30 uur met een presentatie Foetale hartritmestoornissen: Diagnostiek en
behandeling, gevolgd door bespreking van casus uit de regio Zuidwest Nederland. Zowel
echoscopisten als counselors zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, aanmelden is
verplicht. U kunt zich aanmelden via deze link.

Brief dankwoord Minister
De Minister van VWS heeft een bedankbrief gestuurd voor de invoering van de NIPT als eerste test in
onderzoek setting. In deze brief bedankt de minister alle betrokkenen bij de implementatie van de
NIPT in het kader van de TRIDENT 2 studie. Haar brief is meegestuurd als bijlage. Complimenten
dus voor allen betrokken bij de implementatie van de studie!
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Kwaliteitsjaarverslag
Het kwaliteitsverslag 2016 van de SPSZN is gepubliceerd en via de website van het regionaal
centrum te downloaden, klik hier .

COUNSELING
Verplichte scholing vaardigheid prenatale screening
Conform de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen is de counselor prenatale screening verplicht om
relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. In 2017 of 2018 dient elke counselor de
bijscholing “vaardigheid prenatale counseling” te volgen bij een erkend opleidingsinstituut.
In onze regio biedt de VAR deze nascholing aan. De scholing is ontwikkeld in samenspraak met de
andere opleidingsinstituten en wordt gegeven op basis van het landelijk vastgestelde draaiboek
“Reguliere bijscholing vaardigheid prenatale counseling”. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
de opleidingsinstituten.
De duur van de vaardigheidstraining is één dagdeel. Daarom stelden de opleidingsinstituten voor het
aantal accreditatiepunten voor de reguliere vaardigheidstraining te verhogen van 3 naar 4. Het totaal
aantal te behalen punten blijft 12 in 2 jaar.

Kwaliteitseisen counseling
Vanwege vragen uit de praktijk worden de landelijke kwaliteitseisen op het gebied van de counseling
aangevuld met de volgende tekst: gezien het specifieke Nederlandse kader waarbinnen de prenatale
screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse opleiding.

Registratie counselinggesprek in Onatal
Graag willen we de Onatal-gebruikers er op wijzen dat bij uitgevoerde counseling de volgende twee
onderwerpen van het counselinggesprek ingevuld kunnen worden: SEO of Prenatale screening op
down-, edwards- en patausyndroom (afgekort tot PNSDEP). Vul hier dus niet combinatietest of NIPT
in, want dit zorgt voor foutmeldingen in Peridos.

SEO voor 21+0 weken afronden
Uit een onderzoek van de SPSZN is gebleken dat voornamelijk counselors niet altijd op de hoogte
zijn van het feit dat het SEO bij voorkeur voor de 21ste week (21 weken + 0 dagen amenorroe) in de
zwangerschap verricht dient te zijn. Dit criterium is namelijk alleen duidelijk vastgelegd in een
document dat voor counselors minder bekend is, namelijk de ‘landelijke kwaliteitseisen van het SEO’.
U vindt deze hier.
Welke rol hebben counselors en/of verloskundigen in het op tijd uitvoeren van het SEO?
1. De eigen verloskundig zorgverlener monitort de datum van de afspraak van het SEO van de
zwangere.
2. Als u als counselor niet de eigen verloskundig zorgverlener bent, maakt u onderlinge afspraken
over de tijdsbewaking van het SEO.
3. De counselor bespreekt het tijdspad van het SEO èn het belang van een tijdige uitvoering van
deze echo met de zwangere.
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