Nieuwsbrief SPSZN
nummer 56, december 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
Kerstperiode
Van woensdag 27 december t/m dinsdag 2 januari a.s. zijn de medewerkers van de SPSZN afwezig.
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen via 06-1075 6779.
Herziening bestuurlijke structuur
Op verzoek van de minister van VWS is in 2015 een onderzoek gestart naar mogelijke verbeteringen
van de bestuurlijke organisatie van de prenatale screening. Dit heeft geleid tot het invoeren van
verschillende organisatiewijzigingen op landelijk en regionaal niveau. Voor de SPSZN betekent dit dat
wij overgaan van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezichtmodel per 1 januari 2018. Maarten
Knapen en Jacqueline Reijerink zijn benoemd als bestuurders van de SPSZN.
Contracten en overeenkomsten in Peridos
Vanwege de herzieningen in de bestuurlijke structuur van alle Regionale Centra zullen drie centra die
nog geen stichting waren per 1 januari 2018 een eigen juridische entiteit krijgen. Als gevolg daarvan
zullen de contracten en overeenkomsten in Peridos voor alle regionale centra gewijzigd moeten
worden. De documenten worden dan ook inhoudelijk aangepast aan de actuele kwaliteitseisen.
Meer informatie hierover volgt in januari.
Landelijke werkwijze Regionale Centra
Het document met de landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening is gewijzigd. De
nieuwe versie kunt u vinden op de website van het RIVM; klik hier
Gegevensafdracht 2017
In de regio Zuidwest Nederland dienen de counseling- en SEO-gegevens elk kwartaal en de
combinatietestgegevens maandelijks te worden afgedragen naar Peridos. In verband met het
vaststellen van de aantallen per zorgverlener over 2017 vragen wij u om begin januari 2018 alle
gegevens over 2017 op te laden naar Peridos. Eventuele fouten worden naar de praktijk
teruggekoppeld met het verzoek deze in het bronsysteem aan te passen of te wijzigen en opnieuw
heel 2017 op te laden naar Peridos. De SPSZN inventariseert de aantallen verrichtingen in het
voorjaar 2018. Tijdige afdracht naar Peridos en herstel van de teruggekoppelde fouten is van belang.
Mocht u vragen hebben over de afdracht, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
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Nieuwe query’s Astraia
Voor de counseling, combinatietest, NT-meting en het SEO worden in de tweede week van januari
nieuwe Astraia query’s gepubliceerd op de Peridos website. Het gebruik van verouderde query’s
zorgt voor vertraging van de verwerking van de gegevens in Peridos. Wij verzoeken mede daarom
alle Astraia-gebruikers om de nieuwe query’s te installeren. U vindt deze via deze link:
http://www.peridos.nl/gegevensinvoer/astraia/
Evaluatie casuïstiekbespreking
Op dinsdag 21 november jl. vond de 15e regionale casuïstiekbespreking plaats in het Erasmus MC.
De bespreking van casus uit de regio werd voorafgegaan door een presentatie over de diagnostiek
en behandeling van foetale hartritmestoornissen. De casuïstiekbespreking werd prima gewaardeerd
met een gemiddelde 8,2.
Mededelingen van Star-SHL
In de bijlage vindt u actuele informatie van het screeningslaboratorium Star-SHL.

COUNSELING
Vaardighedentrainingen
Zoals in nieuwsbrief 55 is gemeld, organiseert de VAR in 2018 verplichte scholing ‘reguliere
bijscholing vaardigheid counseling prenatale screening. Houdt u voor actuele informatie de website
van de VAR in de gaten. http://va-r.nl/reguliere-bijscholing-vaardigheid-counseling-prenatalescreening-inclusief-nipt/

Vragenlijstonderzoek
Recent heeft u onderstaande uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een vragenlijst
onderzoek naar het effect van de scholingsbijeenkomsten NIPT en de ervaringen met de
kwaliteitseisen. Mocht u de vragenlijst reeds ingevuld hebben, dan hoeft u niet meer te reageren.
Per 1 april 2017 is de NIPT beschikbaar gekomen als eerste test -naast de combinatietestvoor screening op down- edwards- en patausyndroom. Voorafgaand aan deze implementatie
en de verplichte scholingsbijeenkomsten NIPT in maart 2017 hebben wij u een eerste
vragenlijst toegestuurd. Bij deze sturen wij u vragenlijst 2 toe. Deelname aan dit onderzoek
bevelen wij van harte aan, omdat het onderzoek voor ons, als Regionaal Centrum,
waardevolle informatie geeft op basis waarvan de organisatoren van de
scholingsbijeenkomsten voor counselors hun aanbod zo optimaal mogelijk kunnen laten
aansluiten op uw behoeften. Tevens kunnen uw antwoorden belangrijke handvatten bieden
voor verbetering van beleid.
Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 25 minuten. U kunt deelnemen door te klikken op
onderstaande link of door de link te kopiëren en deze te plakken in de adres balk van uw
browser.
https://emgoplus2.premiumsurvey.datacoll.nl/nq.cfm?q=1212A3A7-004A-4C09-9997711AA97A3E4C
Mocht u verbonden zijn aan meer dan één centrum voor prenatale screening, dan kan het
zijn dat u deze mail van meerdere centra krijgt.
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Wat vinden zwangeren?
In een aantal praktijken, verdeeld over Nederland, willen de TRIDENT-2 onderzoekers via de
counselors vragenlijsten uitzetten onder zwangeren. Het vragenlijstonderzoek geeft inzicht in de
overwegingen van zwangere vrouwen om al dan niet deel te nemen aan prenatale screening (NIPT
of combinatietest). Ook wordt onderzocht hoe zwangeren na de uitslag terugkijken op hun
deelname. Aan de hand van deze resultaten worden adviezen opgesteld hoe de informatie en
begeleiding zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van zwangeren en wordt een rapportage
opgesteld voor VWS. We verwachten dat een praktijk binnen 4-5 maanden voldoende vragenlijsten
kan hebben uitgereikt. Voor uw deelname ontvangt u (uw praktijk) een kleine financiële vergoeding
in de vorm van een tegoedbon. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Meer
informatie over de TRIDENT studies vindt u op www.meeroverNIPT.nl.
Als u (of uw praktijk) interesse heeft in deelname, mailt u dan naar trident-studie@vumc.nl
(onderwerp: “vragenlijstonderzoek”). De onderzoekers sturen u dan meer informatie. U kunt daarna
beslissen of u mee wilt doen. De onderzoekers hopen op een grote respons van counselors.

ECHOSCOPIE
Subsidie 2018
De activiteiten van de Regionale Centra worden sinds de start van de invoering van het landelijke
screeningsprogramma in 2017 bekostigd middels een door de NZa vastgestelde opslag op het tarief
voor de uitvoering van het SEO. Gezien de wijze van totstandkoming van dit tarief was het draagvlak
van deze bekostiging beperkt. Het RIVM-CvB heeft besloten om vanaf 2018 met een door VWS
vastgesteld tarief te gaan werken. De aanlevering van de aantallen SEO’s door de echopraktijken en
het afdragen van het opslagtarief aan de SPSZN is om die reden vanaf het eerste kwartaal 2018 dan
ook niet meer nodig.
Nieuwe procedure voor de combinatietest
Na de invoering van de NIPT als eerste screeningstest per 1 april 2017 is het aantal aanvragen voor
de combinatietest (CT) sterk gedaald. Op 14 juni 2017 heeft de Programmacommissie ingestemd
met een herinrichting van het proces van de CT.
Kort samengevat betekent dit het volgende:
• Afbouwen van het aantal uitvoerende laboratoria van zeven naar één laboratorium voor alle
regio’s: Star-SHL.
• Het scheiden van de referentiefunctie en de uitvoerende taak. De referentiefunctie wordt
door RIVM-GZB uitgevoerd.
• Volledig gebruik van Peridos. Alleen een papieren aanvraag voor zwangeren zonder BSN.
• Op verzoek van het Platform Regionale Centra blijft het aanbieden van twee wijzen van
kansberekening voor éénlingen gehandhaafd: zowel centraal via Lifecycle als decentraal via
Astraia.
De transitie van alle regio’s naar Star-SHL is conform bovenstaande afspraken uitgevoerd. De
overgang is gefaseerd uitgevoerd: tussen 1 oktober en 13 november zijn alle regio’s gaan
samenwerken met Star-SHL. Wij willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken
voor hun inzet en medewerking.
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Voorstel wijziging kwaliteitseisen NT-echoscopist
De door de Programmacommissie ingestelde projectgroep ‘beleid afname NT’ heeft een voorstel
gemaakt hoe om te gaan met de sterke daling van het aantal combinatietesten en daarmee het
aantal NT-metingen dat gedaan wordt door de NT-echoscopist. De werkgroep Kwaliteit en het
Platform Regionale Centra hebben beide ingestemd met het voorstel en de Programmacommissie
heeft op 30 november jl. geadviseerd dit voorstel uit te gaan voeren.
•
•
•
•

De norm voor het minimale aantal NT-metingen wordt verlaagd naar minimaal 50 per jaar
vanaf 1 september 2018.
De Regionale Centra zullen vanaf 1 september 2019 op de nieuwe normaantallen gaan
toetsen. Tot 1 september 2018 zal er een gedoogbeleid gelden voor de normaantallen.
Beeldbeoordelingen zullen wel uitgevoerd worden in 2018.
Een echoscopist kan ook zelf vóór de ingang van de nieuwe eisen de kwaliteitsovereenkomst
opzeggen. Er worden in de overgangsperiode (van nu tot 1 september 2018) in principe geen
nieuwe overeenkomsten gesloten met nieuwe NT-echoscopisten.
Beginnende NT-echoscopisten, die al gecontracteerd zijn, moeten eveneens 50 NTverrichtingen halen. Na twee jaar voldaan te hebben aan de eisen wordt de echoscopist
gekenmerkt als een ‘ervaren’ NT-echoscopist. Bij beginnende echoscopisten kan een
Regionaal Centrum besluiten eerder de trend te volgen op beeldbeoordelingen, de NT/CRL
curve en de MoM-NT.

Elk Regionaal Centrum zal voor haar werkgebied berekenen hoeveel NT-echoscopisten een
echocentrum mag leveren om te waarborgen dat de normaantallen gehaald kunnen worden. Bij
deze berekening is bereikbaarheid c.q. regionale spreiding een belangrijk aandachtspunt. Elk
Regionaal Centrum zal in het voorjaar van 2018 met een passend plan komen voor de uitvoering per
1 september 2018. U wordt hierover door ons in een later stadium nader geïnformeerd.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2018!
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