Mededelingen van Star-SHL , december 2017
1. Per 1 januari 2018 zal de 2e pagina van het labaanvraagformulier in Peridos niet meer
worden geprint. De gegevens van deze pagina zullen alleen nog digitaal naar het
laboratorium worden gestuurd. Per 1 januari wordt dus alleen het bloedafnameformulier
geprint dat de zwangere mee moet nemen naar degene die de bloedafname verzorgt. Wij
willen de echocentra vragen om dit te communiceren met degene met wie hiervoor wordt
samengewerkt.
2. Het werkafsprakendocument van Star-SHL inzake de labworkflow wordt vandaag op de
Peridoswebsite geplaatst waar tevens het aanvraagformulier voor geen BSN te vinden is en
de requestorcodelijst. In dit document staat relevante (inhoudelijke) informatie over de
labworkflow. In geval van vragen is het verzoek om eerst dit document te raadplegen omdat
de ervaring is dat hiermee een groot deel van vragen beantwoord wordt.
3. Bij de volgende release van Peridos in februari 2018 zal in het resultaten scherm in Peridos
de volgorde van de velden waarin de MoM waarden staan van fbHCG en PAPP-A worden
omgedraaid. Hiermee zal de volgorde van deze 2 parameters identiek zijn aan die in Astraia.
4. Procedure bewaren/verzenden serum rondom feestdagen: zie hiervoor ook het
werkafsprakendocument
- Bij bloedafname op een dag voorafgaand aan een weekend dat is verlengd door een
aaneengesloten feestdag (op vrijdag of maandag en/of dinsdag), dient het serum
ingevroren* te worden om vervolgens de eerst volgende werkdag te versturen.
SVP op het bloedafname formulier noteren dat het serum is ingevroren van <datum> tot
<datum>.
- Alternatief is de bloedafname te verplaatsen (afhankelijk van de duur van de
zwangerschap) tot de eerst volgende werkdag na feestdag.
* Let op: géén afnamebuis invriezen. De afnamebuizen zijn namelijk niet geschikt om in te vriezen.
Eerst de buis afdraaien (centrifugeren) en daarna het bovenstaande (=serum) afgieten in een plastic
verzendbuis. Deze buis met serum kan worden ingevroren.

5. Star-SHL brengt voor de serumscreening sinds de invoering van de landelijke labworkflow
per 1 oktober 2017 € 60,- in rekening. Zoals aangegeven in de werkafspraken met de
echocentra wordt dit tarief jaarlijks geindexeerd op basis van de nieuwe NZa tarieven.
Het landelijk vastgestelde max. NZa tarief voor de serumscreening in 2018 is € 67,02*. Dit
betekent een indexering van 2,1% t.o.v. het serumtarief in 2017 van € 65,63.
Op basis van deze indexering zal Star-SHL per 1 januari 2018 € 61,26 in rekening brengen
voor de serumscreening.
*NZa tarief 2018 combinatietest eenling € 170,13 minus NZa tarief combinatietest volgend kind €
103,11.

