Nieuwsbrief SPSZN
nummer 59,maart 2018

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
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG is een nieuwe Europese privacywet die toeziet op de verwerking van alle patiëntgegevens,
ook de niet-digitale. De AVG vervangt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens per 25
mei 2018. U krijgt als praktijkhouder meer verplichtingen en u moet kunnen aantonen dat u hieraan
voldoet. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw beroepsvereniging.
Binnen het screeningsprogramma buigt het RIVM-CvB zich over de consequenties van de AVG.
Zodra een officieel statement is geformuleerd voor het programma, wordt u hierover geïnformeerd.
Vooralsnog wordt de huidige zienswijze aangehouden. Eén van de aspecten is de
toestemmingsvereiste. Zodra een zwangere er na counseling voor kiest om deel te nemen aan
prenatale screening, geeft zij impliciet toestemming voor gegevensregistratie in Peridos. Dit is
aangegeven bij ‘gebruik van uw gegevens’ in de folders ‘Informatie over de 20 wekenecho’ en
‘Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom’.
Herinnering: PNS Congres 2018 - Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma`s
Op dinsdag 17 april 2018 organiseert het RIVM een PNS-congres over recente en toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van de pre- en neonatale screeningen. Het congres vindt plaats in De
Rijtuigenloods in Amersfoort. Als u geïnteresseerd bent, en u heeft zich nog niet aangemeld: doe dit
dan snel! Er is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Kwaliteitseisen counseling en verrichten vaginale echo herzien
Mede in het kader van de NIPT zijn de kwaliteitseisen voor de counseling vollediger gemaakt en is
duidelijker aangegeven waar de verantwoordelijkheid van de zorginstelling en counselor ligt. Er
heeft daarnaast een kleine wijziging plaatsgevonden in de kwaliteitseisen ‘Verrichten vaginale echo
bij NT en SEO’. Het is namelijk niet meer mogelijk dat het Regionaal Centrum een arts of een
verloskundige aanwijst als opdrachtgever van de vaginale echo. Raadpleeg de herziene
kwaliteitseisen online op de website van het RIVM of klik hier: Kwaliteitseisen counseling prenatale
screening en Kwaliteitseisen vaginale echo .
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Nieuwe labworkflow combinatietest en gewijzigde kwaliteitseisen
Met de introductie van de nieuwe labworkflow zijn ook de kwaliteitseisen aan het laboratorium en
de kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters gewijzigd. Raadpleeg de herziene
kwaliteitseisen online op de website van het RIVM of klik hier: Kwaliteitseisen voor het laboratorium
en Kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters .
Nascholingseisen voor counselor-echoscopist
Bent u zowel counselor als echoscopist dan is er veel overlap in de nascholing die u voor de
prenatale screening volgt. Alleen BEN-geaccrediteerde nascholingen tellen mee voor u als
echoscopist. Volgt u voor de counseling een vaardigheidstraining dan is dit hoogstwaarschijnlijk niet
geaccrediteerd door de BEN, en kunt u dit niet meetellen. Als counselor-echoscopist moet u deze
nascholing dan bovenop uw echoscopische nascholing volgen. Het dagdeel theorie voor counselors
heeft u in 2017 al gevolgd als u het NIPT symposium hebt bezocht.
Procedure bewaren/versturen van serum voor de combinatietest rondom feestdagen
o Bij bloedafname op vrijdag dient het serum gekoeld (bij 4 0C) te worden bewaard om
vervolgens op maandag te versturen.
o 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 eerstvolgende werkdag te versturen. S.v.p. op het bloedafname
formulier noteren dat het serum is ingevroren van <datum> tot <datum>.
o Bij bloedafname op woensdag vóór donderdag Hemelvaartsdag dient het serum ingevroren* te
worden om op maandag te versturen.
o Alternatief is de bloedafname te verplaatsen (afhankelijk van de duur van de zwangerschap) tot
de eerstvolgende werkdag na weekend/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 de plastic
verzendbuis. Deze buis met serum kan worden ingevroren.
Oproep vertegenwoordigers audit regionaal centrum
In het najaar van 2018 wordt bij alle regionale centra een audit uitgevoerd om een oordeel te
vormen over de uitvoering van de taken door het Regionaal Centrum. De visitaties worden
uitgevoerd door een ander regionaal centrum, ondersteund door de landelijk beleidsmedewerker en
het bureau Kerteza. De audit bij de SPSZN wordt uitgevoerd op woensdag 17 oktober 2018. Graag
vragen wij vertegenwoordigers van onze contractanten om deel te nemen aan een gesprek over de
SPSZN. Het gesprek tussen het auditteam en de zorgverleners zal naar verwachting maximaal een
uur in beslag nemen en op kantoor van de SPSZN in het Erasmus MC plaatsvinden. U kunt zich
hiervoor aanmelden via prenatalescreening@erasmusmc.nl.

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland • Postbus 2040 • 3000 CA Rotterdam
www.prenatale-screening.nl • 010 – 703 1332/7479 • prenatalescreening@erasmusmc.nl

Contracten en overeenkomsten in Peridos
De al eerder aangekondigde aanpassingen in de overeenkomsten met counselingspraktijken en de
SEO- en NT echocentra worden eind april in Peridos doorgevoerd. De overeenkomsten worden
inhoudelijk geactualiseerd, passend bij de huidige afspraken binnen het programma prenatale
screening. Omdat alle overeenkomsten in Peridos staan, zult u bij het inloggen in Peridos de vraag
krijgen om akkoord te gaan met de herziende versie van de overeenkomst.
Controleert u gelijk uw persoonsgegevens en uw e-mailadres? Vanaf mei gaat de individuele toetsing
van start en de SPSZN gaat u via dit e-mailadres benaderen.
Nieuwe PNS webshop ‘live’
Vanaf 19 maart is het vernieuwde bestelportaal in gebruik. Het is nu
mogelijk om hierin zowel voorlichtingsmaterialen voor publiek als
producten voor professionals te bestellen. Dit moest tot voor kort op
verschillende manieren gedaan worden. Vanaf nu is er één bestelportaal
voor de materialen van de zwangerschaps- en neonatale screeningen.
Voor het plaatsen van bestellingen logt u voortaan in, zodat u de status
van een bestelling kunt zien en uw bestelhistorie kunt inzien. De
vertalingen van de publieksfolders zijn alleen in digitale vorm
beschikbaar en nog steeds te downloaden van www.rivm.nl/pns-folders.
Via https://online.xerox.nl/rivm bestelt u de Nederlandstalige folders en
producten voor professionals.
Let op! De oude link (rivmshop.pondres.nl) naar het oude bestelportaal werkt niet meer.
Heeft u vragen of opmerkingen over het nieuwe bestelportaal, stuur een e-mail naar
dvp.pnsfolders@rivm.nl.

COUNSELING
Data vaardigheidstrainingen VAR
De VAR heeft nieuwe data voor de vaardigheidstrainingen voor het najaar 2018 op hun website
geplaatst. Vanaf nu kunnen contractanten die dit nog niet hebben gedaan zich bij de VAR aanmelden
voor de bijscholingen op de volgende dagen:
Maandag 10 september
Donderdag 20 september
Donderdag 4 oktober
Maandag 29 oktober
Maandag 12 november
Donderdag 29 november
Maandag 3 december
Donderdag 13 december
Let op: de vaardigheidstraining moet vóór 31 december 2018 zijn gevolgd.
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ECHOSCOPIE
NT-toetsing
Alle NT-zorginstellingen zijn via email door de SPSZN benaderd met de vraag of zij de NT-meting
willen blijven aanbieden. Vanaf mei gaat de SPSZN de NT-logboeken opvragen voor een jaarlijkse
toetsing voor de NT-beeldbeoordeling. Heeft u de verwachting dat u in de toekomst minder dan 50
NT-metingen kan uitvoeren en/of is in uw zorginstelling besloten dat u stopt, dan kunt u uw NTkwaliteitsovereenkomst met de SPSZN voor 1 mei 2018 opzeggen. U hoeft dan geen NT-logboek aan
te leveren.
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