Nieuwsbrief SPSZN
nummer 60, mei 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 op 010-703 1332/7479 of per e-mail via prenatalescreening@erasmusmc.nl.

ALGEMEEN
Agenda
casuïstiekbespreking
regiobijeenkomst

28 mei 2018
12 november 2018

Contracten en overeenkomsten in Peridos
Vanwege de herzieningen in de bestuurlijke structuur van de regionale centra en een noodzakelijke
update van alle contracten en overeenkomsten, zijn deze gewijzigd. De nieuwe contracten zijn
gegenereerd met een ingangsdatum van 1 januari 2018 en staan klaar in Peridos. De gemachtigde
van de contracten van de zorginstelling, zal bij de eerstvolgende keer inloggen het verzoek krijgen
het contract te accorderen.
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.
Bezwaarprocedure
De Regionale Centra Prenatale Screening hebben in de vergadering van het Platform een algemene
bezwaarprocedure vastgesteld voor de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de regionale
centra. De regionale centra hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale
screening te waarborgen. De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende
landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (zorginstellingen counseling /echoscopie,
screeningslaboratorium, echoscopisten en counselors) moeten voldoen. Dit is ook vastgelegd in de
overeenkomsten die de instellingen en individuele zorgverleners afsluiten met hun regionale
centrum. De regionale centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde
kwaliteitseisen.
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Een uitvoerder kan bezwaar indienen als een uitvoerder het niet eens is met de gang van zaken
tijdens een beoordeling of met het oordeel van het regionaal centrum, en onderling overleg hierover
niet tot een bevredigende oplossing leidt. Bij de kwaliteitstoetsen zullen we voortaan melden dat er
een mogelijkheid is om een bezwaar in te dienen. De bezwaarprocedure vindt u op de website van
het RIVM.

COUNSELING
NIPT uitslagen
Naar aanleiding van een terugkerend misverstand bij verloskundig zorgverleners over de rapportage
van afwijkende uitslagen T21, T18 en T13, heeft de Kerngroep NIPT consortium besloten om een
kleine aanpassing te doen aan de standaard conclusietekst voor code 2, 3, en 4. De aanpassing is in
rood onderstreept. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in Peridos.
• Code 2 aanwijzing trisomie 21:
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor
trisomie 21. Er is geen aanwijzing voor trisomie 18 of 13. Trisomie 21 veroorzaakt
downsyndroom. Ter bevestiging van dit resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te worden
verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf hierover te informeren en haar te verwijzen naar het
centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.
• Code 3 aanwijzing trisomie 18:
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor
trisomie 18. Er is geen aanwijzing voor trisomie 13 of 21. Trisomie 18 veroorzaakt
edwardssyndroom. Ter bevestiging van dit resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te
worden verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf hierover te informeren en haar te verwijzen
naar het centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.
• Code 4 aanwijzing trisomie 13:
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor
trisomie 13. Er is geen aanwijzing voor trisomie 18 of 21. Trisomie 13 veroorzaakt
patausyndroom. Ter bevestiging van dit resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te worden
verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf hierover te informeren en haar te verwijzen naar het
centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.
Toetsing van individuele counselors
Op 22 mei 2018 is een korte digitale vragenlijst verstuurd aan zorgverleners met een
kwaliteitsovereenkomst counseling. De SPSZN heeft gebruik gemaakt van persoonlijke
emailadressen die geregistreerd zijn in Peridos. We vragen u de vragenlijst voor 22 juni 2018 in te
vullen. Heeft u geen uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst ontvangen, maar u heeft wel
een kwaliteitsovereenkomst counseling met de SPSZN, neemt u dan contact op met de SPSZN.
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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.

ECHOSCOPIE
Toetsing van individuele echoscopisten
Op 16 mei 2018 is de toets voor zorgverleners met een SEO en/of NT-kwaliteitsovereenkomst
uitgezet in de regio. De SPSZN heeft gebruik gemaakt van persoonlijke emailadressen die
geregistreerd zijn in Peridos. We vragen u de toets voor 16 juni 2018 te maken.
Sommige zorgverleners zullen geen toets ontvangen, dit is het geval als u in deze regio geen NTmetingen en SEO’s hebt uitgevoerd in 2017.
Heeft u geen toets ontvangen, maar denkt u dat dit wel zou moeten, neemt u dan contact op met
de SPSZN.
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