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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
Opladen naar Peridos
Op 12 januari jl. heeft de SPSZN alle zorginstellingbeheerders verzocht om vóór 1 februari de
gegevens over 2017 op te laden naar Peridos. Met deze gegevens zullen wij op 1 mei a.s. controleren
of alle zorgverleners hun normaantal hebben gehaald. Onze complimenten voor de 92% van de
zorginstellingen die hun counselinggegevens hebben opgeladen, net als voor de 94% van de SEOpraktijken en 89% van de NT-praktijken die gegevens hebben opgeladen.
De praktijken die nog niet hebben opgeladen, verzoeken wij om dit alsnog zo snel mogelijk te doen.
Peildatumtoetsing 1 mei
Vanaf 1 mei 2018 wordt de peildatumtoetsing van de counselors en echoscopisten uitgevoerd. Voor
een accurate uitvoering van de toetsing is het belangrijk dat vóór 1 mei de counseling- en
echoscopiegegevens correct zijn opgeladen naar Peridos.
Bij counselors wordt naar de volgende punten gekeken:
(1) het behalen van het normaantal,
(2) gevolgde scholing in 2017 (inventarisatie),
(3) een controle van de individuele gegevens in Peridos.
Bij de echoscopisten ligt de focus op:
(1) het behalen van het normaantal (SEO’s),
(2) SEO-statistiek,
(3) gevolgde scholing in 2017 (inventarisatie),
(4) een controle van de individuele gegevens in Peridos.
PNS-congres 2018, 17 april
Op dinsdag 17 april 2018 organiseert de afdeling Pre- en Neonatale Screeningen (PNS) van het
RIVM/ Centrum voor Bevolkingsonderzoek het vijfde PNS-congres 2018 met als thema Grenzen
(ver)leggen: mogelijkheden en dilemma's. Het doel is om allen die betrokken of werkzaam zijn in het
veld van pre- en neonatale screeningen te informeren over actuele ontwikkelingen, maar ook om
een blik op de toekomst te werpen, de deelnemers te inspireren en met elkaar in contact te
brengen. Het congres levert 5 accreditatiepunten op voor de KNOV en 6 voor de BEN. Voor meer
informatie over het congres of eventuele aanmelding volg deze link.
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Ondertitelde voorlichtingsfilms prenatale screening
Op de site www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl zijn momenteel twee ondertitelde
voorlichtingsfilms over de prenatale screening beschikbaar. Namelijk een voorlichtingsfilm
‘Screening op down-, edwards- en patausyndroom’ en een voorlichtingsfilm over de ’20wekenecho’.
Mocht u gebruik willen maken van deze voorlichtingsfilms op uw website dan adviseren wij u door te
linken naar de films op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Wanneer u de films wenst te
tonen binnen uw zorginstelling in bijvoorbeeld de wachtkamer of spreekkamer dan kunt u een
downloadlink naar de films aanvragen via prenatalescreening@erasmusmc.nl.
Landelijke monitor 2016
De landelijke monitor prenatale screening 2016 is beschikbaar. Hierin is de uitvoering van de
prenatale screening beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in Peridos.
In 2016 waren er 173.929 zwangerschappen geregistreerd in Peridos, waarvan 147.710 (84,9%)
zwangerschappen met een counselinggesprek, 59.226 (34,1%) met een combinatietest en 143.489
(82,4%) met een SEO. De verrichtingen werden gedaan door 3.038 counselors, 316 NTechoscopisten en 560 SEO-echoscopisten. Bij 5,4% van de CT was er een verhoogde kansuitslag. Bij
3,7% van de SEO’s was er een vermoeden op een aandoening; bij 0,03% van de SEO’s was er een
vermoeden op een neuraalbuisdefect. Helaas is de informatie over het vervolgonderzoek en de
zwangerschapsuitkomst in Peridos nog onvolledig, waardoor de screeningstesten op landelijk niveau
niet goed te evalueren zijn. Het streven is om dit in de komende jaren compleet te krijgen. Dit jaar
zijn er voor het eerst twee versies van de landelijke monitor: een korte publieksversie en een
uitgebreide rapportage.

COUNSELING
NIPT bij verhoogd risico op trisomie
Wanneer een zwangere een verhoogde kans heeft op het krijgen van een kind met trisomie 21,18 of
13 (bijvoorbeeld vanwege een eerdere zwangerschap met een trisomie 21,18 of 13 onafhankelijk
van of dit een erfelijk bepaalde trisomie was) dan dient deze zwangere voor haar opties verwezen te
worden naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor counseling.
In het PND-centrum vindt een uitgebreide anamnese en counseling plaats. Er zal onder andere
besproken worden dat de zwangere kan kiezen voor geen prenataal onderzoek, NIPT, (direct)
invasieve diagnostiek of een combinatietest. Soms is er nog aanvullend onderzoek geïndiceerd.
Zorg voor zwangerschap en bevalling komt niet ten laste van het eigen risico. Het gesprek bij het
PND- centrum wordt door de zorgverzekering vergoed (bij een zorgverzekering die valt onder de
Nederlandse zorgverzekeringswet). Eventuele onderzoeken kunnen wel ten laste van het eigen risico
komen. Zie ook de informatie over kosten op de website van het RIVM.
Wanneer de zwangere niet verwezen wenst te worden, dan is de consequentie dat ze vanwege de
exclusiecriteria voor NIPT in de TRIDENT 2 studie niet voor NIPT in Nederland in aanmerking komt.
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ECHOSCOPIE
LET OP: volgorde MoM waarden biochemie in Peridos gewijzigd vanaf 5 maart 2018
In de combinatietest gegevens in Peridos is de volgorde van de velden “Corrected β-HCG in MoM”
en “Corrected PAPP-A in MoM” anders dan in Astraia: in Peridos komt eerst het veld “Corrected
PAPP-A in MoM”, in Astraia komt eerst “Corrected β-HCG in MoM”. Gebleken is dat gegevens
regelmatig foutief in Astraia worden overgenomen.
Daarom wordt de volgorde van de velden aangepast in Peridos zodat deze overeenkomt met de
volgorde in Astraia. Deze wijziging zal in de week van 5 maart worden doorgevoerd.
Casuïstiekbespreking
Op dinsdag 28 mei 2018 zal van 18.00 tot 20.30 uur een casuïstiekbespreking plaatsvinden in het
Erasmus MC in Rotterdam. Nadere informatie hierover en mogelijkheid tot inschrijving volgt nog.
NT-beeldbeoordeling
In het kader van de kwaliteitstoetsing echoscopie zal er in het najaar van 2018 voor alle NTechoscopisten een beoordeling van de logboeken plaatsvinden. Vanaf peildatum 1 mei zullen
hiervoor gegevens worden geselecteerd en zal aan u worden gevraagd de logboeken in te leveren.
Tegelijk met deze beoordeling zal het regionale plan voor de NT-afname worden opgesteld. Zoals
eerder aangegeven zal de norm vanaf 1 september 2018 worden bijgesteld naar 50 verrichtingen per
jaar. Mocht u er nu al zeker van zijn dat u stopt met het uitvoeren van de NT-metingen, dan
verzoeken wij u dit aan ons door te geven. U hoeft dan geen logboeken in te leveren en uw
kwaliteitsovereenkomst zal worden stopgezet.
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