Nieuwsbrief SPSZN
nummer 61, juli 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
Meldingenscherm Peridos
Sinds kort ontvangt uw zorginstelling berichten over de NIPT en combinatietest, en feedback op de
gegevensafdracht via een melding in Peridos. U wordt er met een algemene e-mail op geattendeerd als er voor
uw organisatie een nieuwe melding is binnengekomen. In Peridos kunt u vervolgens deze melding opzoeken
en de informatie bij de melding openen. Een handleiding voor het meldingenscherm vindt u bij de
handleidingen op www.peridos.nl onder de tab ‘Peridos’.
Nieuwe release Peridos
Op 4 juli is Peridos release 4.9. in productie genomen. Hierin zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd:
1. Met betrekking tot de lab workflow combinatietest is opgenomen dat de controle op de grootste CRL bij
een tweeling is komen te vervallen. Het is dus niet meer nodig dat bij foetus 1 de grootste CRL wordt
ingevoerd.
2. In het scherm voor de labaanvraag NIPT is het veld “Aanvragende zorgverlener” toegevoegd. Als u
counselor bent, wordt dit veld automatisch gevuld met uw naam. Bent u geen counselor, dan dient u in
het formulier aan te geven namens welke counselor de labaanvraag NIPT wordt gedaan.
Inloggen Peridos via Zorgportaal
De wijze van inloggen in Peridos zal wijzigen ten gevolge van de verscherpte veiligheidsprocedures voor
gegevensverwerking. Nu wordt nog ingelogd met gebruikersnaam en wachtwoord. Voor registraties met
bijzondere persoonsgegevens zoals Peridos is echter een zogenaamde twee-staps authenticatie vereist. In het
najaar krijgen alle gebruikers van Peridos daar meer informatie over.
Gebruikers van Vrumun en Orfeus kunnen zich in overleg met hun softwareleverancier nu al aanmelden voor
de mogelijkheid van inloggen via het Zorgportaal.
Website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Uit landelijk onderzoek bij zwangeren blijkt dat de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl nog niet
zo bekend is. Deze website bevat informatie over screening op down-, edwards- en patausyndroom en over
het SEO en keuzehulpen. Vooral zwangeren die gecounseld zijn in ziekenhuizen/door gynaecologen kennen
deze website niet. Zou u op de website van uw praktijk willen verwijzen naar:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en zou u de zwangeren die zich aanmelden in uw praktijk willen
attenderen op deze website.
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Oproep vertegenwoordigers audit regionaal centrum
In het najaar van 2018 wordt bij alle regionale centra in Nederland 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 vindt plaats van 10.30 tot 11.30 uur, op kantoor van de SPSZN in het Erasmus MC. Maximaal 5
counselors en 5 echoscopisten kunnen hieraan deelnemen (één zorgverlener per zorginstelling).
U kunt zich hiervoor aanmelden via prenatalescreening@erasmusmc.nl.
Actualisatie draaiboek prenatale screening
Het draaiboek prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek
is geactualiseerd. Naast enkele kleine tekstuele revisies is met name de organisatie van de uitvoering van de
combinatietest gewijzigd vanwege de sterke daling van het aantal combinatietesten. U kunt versie 8.0 van het
draaiboek raadplegen op de website van het RIVM, klik hier.
Regiobijeenkomst 12 november 2018
Op maandag 12 november 2018 organiseert de SPSZN een regiobijeenkomst, dit keer ’s middags van 13.30 tot
16.30 uur. Ook de locatie is gewijzigd: de bijeenkomst vindt plaats in het Zuidpleintheater in Rotterdam-Zuid.
Tijdens deze bijeenkomst zullen actuele onderwerpen aan bod komen, zoals ervaringen bij de NIPT. Noteer
alvast de datum in uw agenda!
Zomervakantie
In de periode juli en augustus is het bureau van de SPSZN beperkt bereikbaar. Mogelijk reageren wij minder
snel op uw vragen. Alle medewerkers van het bureau van de SPSZN wensen u een fijne vakantie!

COUNSELING
Nieuw toestemmingsformulier TRIDENT-2
Mede in het kader van de nieuwe privacywetgeving is het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 studie op
enkele punten aangescherpt. Ook de studiewebsite www.meeroverNIPT.nl wordt hierop aangepast. Een
eventuele voorraad met lege ‘oude’ formulieren dient vernietigd te worden, en zo snel mogelijk, uiterlijk
voor 15 juli 2018, vervangen te worden door de nieuwe formulieren. Een zwangere die een ‘oud’ formulier
heeft ondertekend, hoeft niet een nieuw formulier te ondertekenen. De ondertekende formulieren blijven
(digitaal) bewaard bij de verloskundig zorgverlener. U vindt het nieuwe toestemmingsformulier hier.
Vragenlijstonderzoek Kwaliteit van counseling: Wat vinden zwangeren en hun partners?
In een aantal praktijken, verdeeld over het land, willen de onderzoekers van Midwifery Science van het VuMC,
via de counselors vragenlijsten uitzetten onder zwangeren en hun partners. Dit vragenlijstonderzoek geeft
inzicht in de behoeften van zwangeren en hun partners betreffende de counseling over prenatale screening.
Ook wordt onderzocht hoe zwangeren (en hun partners) terugkijken op deze counseling.
Met de resultaten wordt gekeken naar de effecten van de kwaliteitseisen voor counseling en counselors en
worden adviezen opgesteld over hoe de counseling zo goed mogelijk aan kan sluiten op de behoeften van
zwangeren (en hun partners). Er wordt op basis van de resultaten een rapportage opgesteld voor het RIVMCvB.
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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 mogelijk gemaakt door het RIVM-CvB. Meer informatie over deze studie vindt u hier.
Als u (of collega’s van uw praktijk) interesse heeft in deelname, mailt u dan naar linda.martin@inholland.nl
(onderwerp: “vragenlijstonderzoek”). De onderzoekers sturen u dan meer informatie. U kunt daarna beslissen
of u mee wilt doen. Wij hopen op een grote respons!

ECHOSCOPIE
Gegevensafdracht combinatietest
Gezien de afname van het aantal combinatietesten, is het niet meer nodig dat echocentra maandelijks de NTgegevens opladen naar Peridos. U kunt, net als voor de SEO-gegevens voortaan eens per kwartaal de NTgegevens opladen.
Daling van het aantal primaire SEO’s, uitgevoerd na 21+0 weken
Vorig jaar heeft de SPSZN haar gecontracteerde echocentra en counselors geadviseerd om het primaire SEO
voor 21+0 weken zwangerschap uit te (laten) voeren. Bij veel echocentra is het percentage zwangeren dat na
21+0 weken een primair SEO krijgt, gedaald.
Inmiddels is het percentage zwangeren met een laat primair SEO regionaal gedaald van 10,4 % (2017) naar
8,3% (beschikbare gegevens eerste helft 2018). Wij verwachten dat deze daling zich verder voortzet.
Onze complimenten aan alle zorgverleners die letten op een tijdige uitvoering van het SEO!
Als u zwangeren nog meer bewust wilt laten zijn van het feit dat het primaire SEO voor 21+0 weken moet
worden uitgevoerd, kan het een goed idee zijn om deze informatie op de website van uw praktijk te zetten.
Toetsing van de echoscopisten
De individuele vragenlijst voor echoscopisten is door bijna alle echoscopisten ingevuld. Een aantal
echoscopisten heeft uitstel gevraagd en gekregen. Helaas is door een technische storing van het systeem een
groot aantal van de door u opgeladen nascholing verloren gegaan. We zien ons dan ook genoodzaakt in mei
2019 de nascholingsgegevens over het jaar 2017 opnieuw bij u op te vragen.
De toetsing vanuit de SPSZN ten aanzien van de NT-meting (aantal metingen in 2017, uw NT-MoM- en
mediaanwaarden en het aanleveren van NT-logboek) en het SEO (aantal SEO’s in 2017 en MoM biometrie)
wordt uitgesteld tot augustus.
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