Nieuwsbrief SPSZN
Nummer 62, september 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
Voorlichtingsmateriaal prenatale screening onderzocht
Om meer inzicht te krijgen in het gebruik én de bekendheid, begrijpelijkheid en aansprekendheid
van het voorlichtingsmateriaal prenatale screening is een onderzoek uitgevoerd onder zwangeren,
recent bevallen vrouwen en hun partners. Hieruit blijkt dat de verloskundige de belangrijkste en
hoogst gewaardeerde informatiebron voor de zwangere is. Lees meer op de website van het RIVM.
Regiobijeenkomst 12 november 2018
Op maandag 12 november 2018 organiseert de SPSZN een regiobijeenkomst, van 13.30 tot 16.30 uur
in het Theater Zuidplein in Rotterdam-Zuid. De uitnodiging en programma zijn recent naar alle
zorgverleners gestuurd. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kunt u dit alsnog doen via de
aanmeldlink.
Casuïstiekbespreking 3 december 2018
Op maandag 3 december 2018 van 18.00 tot 20.30 uur organiseert de SPSZN samen met het Albert
Schweitzerziekenhuis een casuïstiekbespreking in Dordrecht. Het programma en de uitnodiging
zullen spoedig volgen. Noteer alvast de datum in uw agenda!
Peridos helpdesk
Het mailadres van de Peridos helpdesk is gewijzigd. Dit is geworden helpdesk@peridos.nl.

COUNSELING
Beleid bespreken na mislukte NIPT
Ongeveer 2% van de NIPT mislukt, met name door een te laag percentage placentair DNA (lage
foetale fractie) in het bloed van de zwangere. Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd over het
beleid naar aanleiding van het mislukken van de NIPT. Wij verzoeken u het volgende beleid met de
zwangere door te nemen.
Na een eerste keer mislukte NIPT kunnen zwangeren ervoor kiezen om de test kosteloos nogmaals
te laten doen. Bij twee derde van de mislukte testen vanwege een te lage foetale fractie lukt de test
dan alsnog. De regionale centra adviseren de counselors om na een eenmaal mislukte NIPT zowel de
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optie hertest NIPT als de eventuele optie combinatietest (als nog tijdig) met de patiënt te bespreken.
De zwangere krijgt de kosten van een eventuele combinatietest niet vergoed.
Is ook een tweede keer de NIPT mislukt en is de reden telkens een te lage foetale fractie of nietconclusieve uitslag, dan is invasieve diagnostiek (i.c. vruchtwaterpunctie) aangewezen. De keuze
hiervoor kan beïnvloed worden door de zwangerschapsduur. De zorgverzekeraar betaalt dit
onderzoek, maar het kan wel ten koste gaan van het eigen risico van de zwangere. Een derde NIPT is
dan niet zinvol, maar een consult bij een PND centrum wel. Uit wetenschappelijke literatuur is
gebleken dat bij verlaagde foetale fractie de kans op een trisomie verhoogd is. Alleen als de NIPT tot
twee keer toe is mislukt vanwege lab-technische of logistieke redenen (bijv. gebroken bloedbuizen)
is een derde NIPT zinvol. Als er zelfs bij de derde keer geen NIPT uitslag komt, dan kan het
laboratorium u verder adviseren.
Eisen bijscholing prenatale screening aangepast
Met de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van prenatale screening is kritisch gekeken naar
wat er wordt gevraagd van de counselors prenatale screening én waar behoefte aan is. De
bijscholing is hierop aangepast. Het counselen over nevenbevindingen bij de NIPT krijgt bijvoorbeeld
nu meer aandacht, omdat veel counselors dit ingewikkeld vinden. Het aantal te behalen
accreditatiepunten voor de counseling prenatale screening wordt voor de ronde 2019-2020
verlaagd, zie voor meer informatie de betreffende website van het RIVM.
Vaardigheidstrainingen
Op dit moment heeft iets meer dan de helft van de counselors in onze regio de vaardigheidstraining
gedaan. Graag herinneren wij u er nogmaals aan dat u als counselor verplicht bent om in het jaar
2018 nog deel te nemen aan de vaardigheidstraining counseling.
U kunt zich voor deze training aanmelden bij de VAR, maar ook bij andere instituten waar de training
wordt aangeboden, zoals AVM, AVAG en UMCU. Tevens is het mogelijk om een Incompany training
aan te vragen. Hiervoor geldt: counselors stellen zelf een groep samen en de cursus wordt dan op
locatie naar keuze gegeven.
Heeft u de training gedaan? Dan wordt dit door het betreffende opleidingsinstituut aan ons
doorgegeven en wij registreren dit in Peridos. In sommige gevallen blijkt er geen juiste match met
het BIG-nummer te zijn en kan de deelname niet worden geregistreerd. Controleer om die reden
a.u.b. zelf in Peridos of uw deelname aan de vaardigheidstraining in Peridos bij opleidingen
geregistreerd staat (zie hieronder). Is dit niet het geval, stuur dan een kopie van het certificaat aan
prenatalescreening@erasmusmc.nl.
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Vaardigheidstraining counseling niet verplicht voor recent afgestudeerden
Verloskundigen die in 2017 of 2018 afgestudeerd zijn, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018
niet de vaardigheidstraining counseling prenatale screening te volgen. Ook counselors die de
basiscursus counseling in 2017 of 2018 hebben gevolgd, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018
niet de vaardigheidstraining te volgen.
Counselingsvaardigheden prenatale screening en toetsen
Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden met betrekking tot de prenatale
screening. Met deze nieuwe interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden zij
beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te reageren op korte videofragmenten, waarop
uitgebreide terugkoppeling volgt. Dit duurt 45-60 minuten en levert één accreditatiepunt op, zie de
website van het RIVM.

ECHOSCOPIE
Format scoringsformulier SEO- beeldbeoordeling
Het RIVM-CvB heeft wijzigingen doorgevoerd in het scoringsformulier voor de SEObeeldbeoordeling. Landelijk is afgesproken dat de gewijzigde eisen ingaan met de start van een
nieuwe visitatieronde, dan wel met inachtneming van een half jaar gewenningstijd. Het nieuwe
format kunt u inzien via onze website, klik hier. De SPSZN heeft besloten het gewijzigde
scoringsformulier te gaan gebruiken met de aanvang van een nieuwe visitatieronde [ronde 5] in
2020.
Gewijzigde kwaliteitseisen NT-echoscopist
Door de komst van de NIPT op 1 april 2017 is het aantal combinatietesten in Nederland sterk
gedaald. Dit heeft geleid tot het wijzigen van de kwaliteitseisen aan de NT-echoscopist. Deze eisen
zijn ingegaan per 1 september 2018, zie de website van het RIVM. De SPSZN heeft voor haar regio
een plan opgesteld naar aanleiding van een inventarisatie bij alle NT-praktijken in de regio. Dit
regionale plan is in te zien op de website van de SPSZN.
Uitleg bij de SEO- toetsing
Iedere echoscopist met een SEO-kwaliteitsovereenkomst heeft onlangs een overzicht over het jaar
2017 ontvangen met onder meer in een tabel het aantal SEO’s dat hij of zij heeft uitgevoerd. In de
tabel staat welk type SEO’s u heeft uitgevoerd. Dit is onderverdeeld in primaire SEO’s,
herhalingsonderzoeken of vervolgonderzoeken. Als laatste is aangegeven hoeveel SEO’s er zijn
verricht, waarbij in het bronsysteem niet is aangegeven welk type onderzoek het betreft.
Vertrek kwaliteitsadviseur
Per 1 oktober gaat Mieke Kraan, kwaliteitsadviseur, uit dienst van de SPSZN. Op dit moment wordt
er geworven voor een nieuwe kwaliteitsadviseur. De visitaties die gepland staan voor eind 2018 en
begin 2019 zullen gewoon doorgaan. Maarten Knapen, medisch bestuurder van de SPSZN zal met
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ingang van heden de visitaties voorzitten. We zijn Mieke zeer erkentelijk voor de werkzaamheden
die zij de afgelopen tien jaar voor ons heeft uitgevoerd.
Mieke: Langs deze weg, wil ik laten weten dat ik heel trots ben op de prestaties van echocentra
en echoscopisten in de laatste toets ronde (2016-2017). Ik ben zeer veel gynaecologen,
echoscopisten en andere leidinggevenden tegengekomen die zeer professioneel zijn en hart
voor hun zwangere cliënten hebben. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de fijne
samenwerking en wens alle echoscopisten en echocentra veel succes met hun verdere werk. Ga
zo door!
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