NT-plan
Inleiding
Op 30 november 2017 is een ‘Voorstel wijzigingen kwaliteitseisen NT-echoscopist’ van het RIVM-CvB
op positief advies van de Programmacommissie aangenomen. Hierin worden de wijzigingen van de
landelijke kwaliteitseisen NT-echoscopist beschreven.
Vanaf 1 april 2017 kunnen alle zwangeren, in plaats van de bestaande combinatietest, kiezen voor de
NIPT. Dit heeft geresulteerd in een sterke daling van het aantal aangevraagde combinatietesten. De
afname heeft gevolgen voor de kwaliteitsbewaking van de NT-metingen.

Landelijke wijzigingen
1. Per 1 september 2018 zijn de kwaliteitseisen NT-echoscopisten herzien.
2. Vanaf 1 september 2018 geldt dat elke NT-echoscopist jaarlijks minimaal 50 NT-metingen
dient te verrichten.
3. Startende NT-echoscopisten dienen te allen tijde, de eerste 2 jaar, aan deze jaarlijkse norm
te voldoen. Na twee jaar worden zij beschouwd als ervaren NT-echoscopist.
4. Vanaf 1 september 2019 wordt door het RC gemonitord op de nieuwe jaarlijkse norm.
5. Van echoscopisten die niet voldoen aan de jaarlijkse norm van 50 NT-metingen, wordt in de
toekomst de NT-kwaliteitsovereenkomst niet verlengd.

Regionaal plan SPSZN
Het RIVM-CvB heeft alle Regionale Centra in Nederland verzocht met een regionaal plan te komen
waarin de volgende uitgangspunt worden geborgd:
1. Voor zwangeren die een combinatietest wensen, blijft de test bij voorkeur in de nabije
omgeving bereikbaar.
2. NT-echoscopisten voldoen aan de nieuwe landelijke NT verrichtingsnorm (50 per jaar) en
moeten daarnaast voldoen aan alle overige landelijke kwaliteitseisen.
3. NT-contracten van zorginstellingen waarin de NT-echoscopist(en) onvoldoende NT-metingen
heeft verricht, worden ontbonden.
4. Vooralsnog worden er geen nieuwe contracten of kwaliteitsovereenkomsten voor de NTmeting toegekend.
De SPSZN heeft in het voorjaar van 2018 alle zorginstellingen met een NT-contract aangeschreven
met de vraag of zij van plan zijn de NT-metingen te blijven aanbieden in de regio. Ter informatie is
per zorginstelling een overzicht meegestuurd, met de NT-echoscopisten en het aantal NT-metingen
(ook die zij in andere zorginstellingen hebben uitgevoerd) over de periode 1-4-2017 t/m 27-03-2018.
Ten behoeve van inzicht voor het regionaal plan en het creëren van draagvlak in de regio, is gevraagd
een keuze te maken uit de onderstaande scenario’s.
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Heeft u de verwachting dat uw zorginstelling in 2018 minimaal 50 NT-verrichtingen uitvoert?
1.
Ja, er zijn voldoende NT-verrichtingen voor alle NT-echoscopisten van dit centrum.
2.
Ja, alleen niet alle NT-echoscopisten kunnen doorgaan in dit echocentrum (in dat geval
ontvangen wij graag de namen van de echoscopisten die doorgaan).
3.
Nee, het echocentrum gaat samenwerken met één of meer echocentra om de NTaantallen en/of waarneming te waarborgen (in dat geval ontvangen wij graag een
concreet plan).
4.
Nee, het echocentrum besluit te stoppen met de uitvoering van de NT-metingen, omdat
niet aan de norm van het aantal NT’s per jaar per echoscopist kan worden voldaan.
5.
Nee, het echocentrum geeft de voorkeur aan het centraliseren van de NT in 3 of 4
echocentra die worden aangewezen door de SPSZN waar de meeste NT’s worden gedaan
om hiermee de kwaliteit en NT-aantallen per echoscopist zo optimaal te waarborgen.

Uitkomsten
Op basis van de reacties is primair gekeken of de bereikbaarheid voor de zwangeren wordt
gewaarborgd in de nieuwe situatie per 1 september 2018. De meeste zorginstellingen
hebben hier ook zelf met het oog op hun keuze om te willen stoppen of doorgaan, rekening
mee gehouden.
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Nieuwe situatie per 1/9/2018
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis gestopt met de NT-meting. Het
Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen en het Star-SHL locatie Goes
verzorgen samen het aanbod en continuïteit voor de NT-meting.
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis blijft de NT-meting aanbieden, dit
vanwege de bereikbaarheid voor zwangeren.

Rijnmond
en Noord
Brabant

Star-SHL, locatie SHL en locatie PCR hebben het aantal NTechoscopisten teruggebracht. Deze keuze is eveneens gemaakt door
de echocentra Bovenmaas Prenataal en echocentrum Focus,
respectievelijk gevestigd in Rijnmond en Noord Brabant.

Roosendaal
en Bergen
op Zoom
Delft

De echocentra met een NT-contract willen verder met NT-meten.

Dordrecht

Zowel het Albert Schweitzer als echocentrum het Palet willen
doorgaan met de NT-metingen. Op 1 september 2019 volgt een
verdere evaluatie van deze contracten.

Schiedam,
Vlaardingen

Voor het Franciscus Ziekenhuis locatie Vlietland en locatie Gasthuis
gaan twee NT-echoscopisten de NT-metingen verrichten op beide
locaties.
Daarnaast wil verloskundige coöperatie Verve (Aleida en De
Luiermand) met twee echoscopisten verder.

Prenataal centrum de Look en het Reinier de Graaf Ziekenhuis gaan
waarneming voor elkaar verzorgen. Het aanbod wordt verzorgd door
in totaal drie NT-echoscopisten.
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Oude situatie tot 1/9/2018
Nieuwe situatie per 1/9/2018
Aantal praktijken met een NT18
Aantal praktijken met een NT16*
contract
contract
Aantal zorgverleners met een NT- 42
Aantal zorgverleners met een
32
kwaliteitsovereenkomst
NT-overeenkomst
Aantal echoscopisten die actief
34
Aantal (voorlopig) actieve
23
zijn
echoscopisten
* 1 locatie wordt overgenomen door andere locatie, maar blijven wel 2 contracten

Monitoring van de NT-Kwaliteit door de SPSZN
De SPSZN is in 2018 overgegaan naar een jaarlijkse kwaliteitstoetsing van de in de regio Zuidwest
Nederland resterende NT-echoscopisten op één moment. De toetsing vindt plaats op basis van de
landelijke NT-kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting (NT) (versie 1).
De NT-echoscopisten zijn in juli 2018 geïnformeerd over:
1. Het aantal NT-metingen uitgevoerd in 2017 (alle regio’s). Er wordt niet op de norm
beoordeeld, dit is ter informatie.
2. De NT-MoM en NT-mediaan waarde uitgevoerd van NT’s in regio SPSZN. Valt een
echoscopist buiten de landelijk gestelde norm dan volgt verdere monitoring en eventuele
gevolgen voor de kwaliteitsovereenkomst NT.
De NT-echoscopisten:
3. NT-logboek opgevraagd in augustus 2018. November 2018 volgt de uitslag van de
beeldbeoordeling.
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