Nieuwsbrief SPSZN
nummer 63, november 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
Info vanuit het landelijk laboratorium star-shl
1. Insturen van serum voor de combinatietest aan het laboratorium star-shl
De bloedafname voor de combinatietest is mogelijk tussen 9 en 13+6 weken zwangerschapsduur. De
optimale zwangerschapsduur voor de bloedafname is ca. 10-11 weken. De analisten bemerken dat
meerdere bloedafnames relatief laat plaatsvinden (ca. 13 wk). Naast dat dit minder optimaal is voor
de kwaliteit van de serumbepaling, is dit ook ongunstig voor de logistiek. Indien er iets mis gaat met
de verzending en het serummonster niet of te laat bij het lab aan komt, is er vaak geen mogelijkheid
meer om een nieuwe bloedafname te laten plaatsvinden.
De ervaring is dat in de periode rondom Kerst en Nieuwjaar het risico hierop altijd wat groter is dan
in de rest van het jaar. Dus wij willen vragen om daar rekening mee te houden en indien mogelijk de
bloedafname ruim voor deze feestdagen of erna te laten plaatsvinden. Alternatief is het serum in te
vriezen en volgens onderstaand voorschrift op te sturen.
In verband met de aankomende ongunstig vallende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek:
• materiaal dat op donderdag 20 december en vrijdag 21 december wordt afgenomen, volgens de
voorschriften invriezen tot en met maandag 24 december en op die dag verzenden.
• materiaal dat op donderdag 27 december en vrijdag 29 december wordt afgenomen, volgens de
voorschriften invriezen tot en met maandag 31 december en op die dag verzenden.
Wij verzoeken u op het bloedafnameformulier te noteren gedurende welke periode het materiaal is
ingevroren (<datum> tot <datum>). Serum dient in de plastic verzendbuis bevroren te worden.
Afnamebuizen zijn NIET geschikt voor invriezen.
Wij willen u vragen de bloedafnamelocaties met wie u samenwerkt hiervan op de hoogte te stellen.
2. Ontvanger factuur van de serumbepaling
Het blijkt dat niet altijd duidelijk is wie de factuur toegestuurd krijgt van de serumbepaling. Star-shl
stuurt deze factuur naar het echocentrum dat in Peridos is aangevinkt voor de uitvoering van de NT.
Nieuwe website
Eind oktober heeft de SPSZN haar nieuwe website gelanceerd op www.prenatale-screening.nl. Graag
ontvangen wij uw feedback: kunt u vinden wat u nodig heeft? Onderaan de website vindt u onze
contactgegevens.
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Audit SPSZN
Op woensdag 17 oktober jl. werd de SPSZN gevisiteerd. Het auditteam bestond uit
vertegenwoordigers van drie andere Regionale Centra, ondersteund door de landelijk
beleidsmedewerker en een medewerker van Kerteza (expertisecentrum kwaliteitstoetsing). Het
auditteam heeft gesproken met de bestuurders van de SPSZN, de bureaumedewerkers, de voorzitter
van de Raad van Toezicht en met een groep counselors en echoscopisten uit de regio. Onze dank
gaat uit naar onze contractanten Foske van den Broek, Pascalle de Beer, Maja Kuilman, Flip van der
Made en Mirte Van den Heuvel voor hun bijdrage. Wij verwachten de ontvangst van de rapportage
op korte termijn. Verdere informatie over de verbeterpunten en acties die hierop volgen, zullen we
in de volgende nieuwsbrief opnemen.
TRIDENT nieuwsbrief nummer 8
Dit document wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd.

COUNSELING
Beoordelaars voor toets counselingsvaardigheden gezocht
Voor de invoering van een nieuwe toets op counselingsvaardigheden zijn we per januari 2019 op
zoek naar meerdere communicatief vaardige, verantwoordelijke en kritische beoordelaars. Het
voeren van een goed counselingsgesprek over prenatale screening naar down-, edwards- en
patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek, vraagt om specifieke vaardigheden van
de counselors. Om inhoudelijk meer inzicht te krijgen en de vaardigheden te verbeteren, maken alle
counselors prenatale screening vanaf 2019 de toets counselingsvaardigheden met TrainTool. Mocht
u belangstelling hebben voor de functie van beoordelaar, reageer dan op de vacature (zie bijlage bij
deze nieuwsbrief).
Retourneren evaluatieformulier kwaliteitstoetsing counseling zorginstellingen
Van de 107 zorginstellingen counseling hebben 36 het evaluatieformulier van de kwaliteitstoetsing
counseling inmiddels geretourneerd. De aangeleverde evaluatieformulieren worden veelal
inhoudelijk compleet aangeleverd. Daarom ontvingen al 31 zorginstellingen (29%) meteen een
akkoordbrief van de SPSZN.
De zorginstellingen die het evaluatieformulier nog niet hebben geretourneerd, herinneren wij eraan
dat de deadline hiervoor ligt op 31 december 2018.
Vaardigheidstrainingen
Het grootste deel van de counselors die een kwaliteitsovereenkomst heeft met de SPSZN, heeft
inmiddels de vaardigheidstraining counseling gevolgd. Toch herinneren wij degenen die dit nog niet
hebben gedaan 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
scholingsinstituten waar de training wordt aangeboden: VAR, AVM, AVAG en UMCU. Tevens is het
mogelijk om een in company training aan te vragen. Hiervoor geldt: counselors stellen zelf een groep
samen en de cursus wordt dan op locatie naar keuze gegeven.
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Heeft u de training gedaan? Dan wordt dit door het betreffende opleidingsinstituut aan ons
doorgegeven en registreren wij 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
zelf in Peridos of uw deelname aan de vaardigheidstraining in Peridos bij opleidingen
geregistreerd staat. Is dit niet het geval, stuur dan een kopie van het certificaat aan
prenatalescreening@erasmusmc.nl. .
Wij wijzen u erop dat wij vanaf begin 2019 gaan handhaven. Indien blijkt dat een counselor in 2018
de vaardighedentraining niet gevolgd heeft, zal in 2019 het contract ontbonden moeten worden.

ECHOSCOPIE
Beeldschermen
Er is nog een aantal 15 inch (schermen) echoapparaten in omloop, die vaak net rondom de datum
van het wijzigen van de eis van 15 naar 17 inch (juni 2015) zijn aangeschaft. Aangezien de eis voor
een 17-inchscherm al 3,5 jaar bestaat, mogen echoscopisten die hun apparatuur hebben
aangeschaft rond de invoeringstijd nog 1,5 jaar met een 15-inchscherm blijven werken, mits de
kwaliteit voldoet aan de gestelde eisen (toetsing tijdens audits). Bij een slechte kwaliteit kunnen de
apparaten altijd alsnog eerder worden afgekeurd. Daarna is de aanschaf van een 17-inchscherm
verplicht. Mocht u binnenkort een nieuw apparaat aanschaffen, adviseert de SPSZN de huidige
geldende eisen na te kijken.
17e Casuïstiekbespreking – oproep casus
Op maandag 3 december a.s. wordt in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht de 17e
regionale casuïstiekbespreking georganiseerd. De bijeenkomst duurt van 18.30 – 20.30 uur, u kunt
zich aanmelden via de aanmeldlink casuïstiekbespreking. Graag ontvangen wij casus van zwangeren
die in 2018 zijn doorverwezen naar het Albert Schweitzer Ziekenhuis en inmiddels zijn bevallen. Mail
ons dan de naam en geboortedatum van de cliënt en de datum van doorverwijzing. Wacht svp niet
te lang met insturen, in verband met de tijd die nodig is voor het voorbereiden van de casus.
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