Kwaliteitstoetsing counseling en echoscopie 2018 – 2019

COUNSELING
Bij- en nascholing per 2018
Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke
bij/nascholing hij/zij de afgelopen twee jaar heeft gevolgd. Iedere twee jaar dienen tenminste 12
accreditatiepunten te worden behaald.
Overzicht verplichte bij- en nascholing (per 1 april 2017)
Wat

Frequentie

Aantal
accreditatiepunten
per scholing

Reguliere bijscholing prenatale counselingª
- dagdeel theorie
- dagdeel counselingsvaardigheden

1 keer/2 jaar

3
4

Meest recente DIN

1 keer/2 jaar

3

Scholing op het gebied van counseling (bv
themabijeenkomsten georganiseerd door het
Regionaal Centrum)

In 2 jaar

2

ªDagdeel theorie en dagdeel counselingsvaardigheden; de twee dagdelen hoeven niet op dezelfde dag te zijn. In 2017 is het
theoretische dagdeel ingevuld door de verplichte regiobijeenkomsten over de TRIDENT-2 studie

De counselor is verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. Eén keer per twee
jaar dient in ieder geval de reguliere bijscholing prenatale counseling gevolgd te worden. Deze
bijscholing bestaat uit een dagdeel theorie (drie punten) en een dagdeel counselingsvaardigheden
(vier punten).
Voorwaarde voor deelname aan deze reguliere bijscholing is het in de voorgaande twee jaar met goed
gevolg doorlopen hebben van de meest recente Digitale Individuele Nascholing prenatale screening
(DIN). Daarnaast dient een counselor jaarlijks nog minimaal twee accreditatiepunten te behalen met
scholing op het gebied van counseling, bijvoorbeeld regiobijeenkomsten georganiseerd door het
regionaal centrum.
Op peildatum 1 mei 2019 zal de SPSZN van alle zorgverleners met een counselingscontract het
aantal behaalde punten op bij- en nascholing beoordelen en hierop handhaven. Bij onvoldoende
punten loopt u het risico dat uw kwaliteitsovereenkomst wordt ontbonden.
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ECHOSCOPIE
Start nieuwe ronde visitatie echoscopie
In maart 2018 start de vierde toetsing van de prenatale echoscopie. De belangrijkste verandering is
dat de toetsing van de individuele echoscopist voor een groot deel apart zal plaatsvinden van de
toetsing van de zorginstelling. In mei zullen alle individuele echoscopisten een aparte toets ontvangen
van de SPSZN. De visitatie van de zorginstelling zal eenmalig plaatsvinden in de periode 2018/2019.
De NT-beeldbeoordeling (NT logboek) vindt jaarlijks plaats (landelijke eis) en wordt daarom niet meer
tijdens een visitatie behandeld. De SEO beeldbeoordeling zal gelijktijdig met de visitatie plaatsvinden
alleen de SEO logboeken zullen niet meer structureel worden besproken met alle echoscopisten.
Twee weken voor de visitatie ontvangt u voortaan de uitslag van uw SEO beeldbeoordeling. Als u
vragen heeft over uw beoordeling, is er tijdens de visitatie wel de gelegenheid om deze vragen te
(laten) bespreken. Bij echopraktijken met meerdere echoscopisten hoeven dan ook niet meer alle
echoscopisten aanwezig te zijn. De reden voor dit besluit is o.a. de goede prestaties van de SEOechoscopisten in de afgelopen ronde.
Wijzigingen voor het SEO:
1. Geen structurele bespreking SEO logboek van alle casus met alle echoscopisten.
2. Wel mogelijkheid tot het (laten) stellen van vragen, u ontvangt twee weken voorafgaand de
uitslag van de SEO beeldbeoordeling.
3. Tijdens de visitatie geen toets op de SEO norm.
4. Tijdens de visitatie geen toets op individuele nascholing, dit wordt jaarlijks opgevraagd en om
de twee jaar getoetst.
5. De zorginstelling dient het totaal aantal zwangeren met een SEO te controleren maar niet
meer zelf gegevens aan te leveren in de vragenlijst.
Wijzigingen voor de NT:
1. Geen NT-logboek meer aanleveren voor de visitatie, dit wordt jaarlijks individueel getoetst.
2. Geen structurele bespreking van het NT-logboek.
3. Tijdens de visitatie geen toets op de NT-norm maar jaarlijks.
4. Tijdens visitatie geen NT-statistiek meer.
5. De zorginstelling dient het totaal aantal zwangeren met een combinatietest te controleren
maar niet meer zelf gegevens aan te leveren in de vragenlijst.
Individuele toetsing echoscopisten
In mei 2018 zal een individuele toetsing van de echoscopisten plaatsvinden. Hieronder volgt een korte
samenvatting:
SEO-echoscopisten:
1. SEO normtoetsing, dit wil zeggen het aantal SEO’s uitgevoerd over het jaar 2017.
2. De MoM waarden van de biometrie metingen ( de HC, AC, TCD en FL), dit is een nieuw
onderdeel. Opmerking: Dit item komt mogelijk te vervallen omdat er op dit moment landelijk
discussie over is.
3. De gevolgde echoscopische nascholing in 2017 (BEN geaccrediteerd), beoordeling volgt in
2019 over twee jaar.
4. Het SEO logboek levert u voor een visitatie aan (eens in de twee jaar).
5. U controleert uw persoonlijke gegevens in Peridos.
NT-echoscopisten:
6. De NT-MoM en NT-mediaan over 2017 (geen NT/CRL curve).
7. Geen NT-normtoetsing maar wel terugkoppeling over uw aantal NT-metingen in 2017.
8. Start aanleveren van NT-logboek, uitslag beeldbeoordeling volgt september/oktober 2018.
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PLANNING
Op 23 januari jl. is tijdens de regiobijeenkomst een presentatie gegeven over de nieuwe ronde
kwaliteitstoetsing counseling en echoscopie. In het document in de bijlage vindt u een beschrijving
van de kwaliteitseisen die worden gehanteerd bij de toetsing. De toetsing is gebaseerd op landelijk
vastgestelde toetsingsformats. De planning t/m 2019 ziet er als volgt uit:
Counseling:
wanneer
1 mei 2018

Voorjaar
2018
Najaar 2018
1 mei 2019

2019

Echoscopie:
wanneer
1 mei 2018

2018

Najaar 2018
1 mei 2019

Najaar 2019

wat
Peildatum toetsing counselors
- Normaantal
- Scholing – inventarisatie
- Check Peridos
Digitale vragenlijst counseling-zorginstellingen
- Organisatie van de counseling
Start eerste visitaties zorginstellingen
- Organisatie, verbeter- en adviespunten
Peildatum toetsing counselors
- Normaantal
- Scholing (handhaving)
- Check Peridos
Inhoudelijke toetsing counseling, onderwerpen:
- Kennis
- Attitude
- Vaardigheden

wie
Counselor

wat
Peildatum toetsing echoscopisten
- Normaantal
- Statistiek
- Scholing – inventarisatie
- Check Peridos
Start 4e visitatieronde zorginstellingen
- Verbeter- en adviespunten organisatie
- beoordeling logboeken SEO-echoscopist
Beoordeling NT-logboeken
- Beoordeling NT-echoscopisten
Peildatum toetsing echoscopisten
- Normaantal
- Statistiek
- Scholing (handhaving)
- Check Peridos
Beoordeling NT-logboeken
- Beoordeling NT-echoscopisten

wie
SEO-echoscopisten
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Zorginstellingbeheerder
Zorginstellingbeheerder en
counselors
Counselor

Counselor

Zorginstellingbeheerder en SEOechoscopisten
NT-echoscopisten
SEO-echoscopisten

NT-echoscopisten

