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nummer 66, maart 2019

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.

LANDELIJKE INFORMATIE
Artikel over het dilemma van de keuze nevenbevindingen bij de nipt
Counseling over nevenbevindingen voorafgaande aan de screening met NIPT is niet eenvoudig.
De eerste resultaten uit een landelijke vragenlijststudie (publicatie volgt nog) laat zien dat veel
counselors het moeilijk vinden dit onderwerp goed uit te leggen aan hun cliënt. Toch wordt de
zwangere geacht hierin een keuze te maken als zij kiest voor NIPT. In het Tijdschrift voor
Verloskundigen verscheen in januari 2019 een artikel dat nogmaals duidelijk uitlegt wat
nevenbevindingen inhouden.
https://tvv.knov.nl/artikelen/detail/608/het-dilemma-van-de-keuze-nevenbevindingen-bij-de-nipt.
Nieuwe NVOG leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek.
Op 7 februari 2019 is de nieuwe NVOG leidraad Indicatiestelling Prenatale Diagnostiek gepubliceerd
op het NVOG net en zal leidend zijn voor de indicatiestellingen in de centra voor prenatale
diagnostiek. De oude NVOG richtlijn, daterend uit 1999 is hiermee vervallen. De leidraad beschrijft
de indicatiestelling voor zowel de invasieve prenatale diagnostiek als de indicaties voor GUO1 en
GUO2. De leidraad bevat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van de richtlijn uit 1999, is
gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en sluit meer aan op de huidige
mogelijkheden binnen de prenatale diagnostiek en prenatale screening in Nederland. Enkele
voorbeelden: ICSI is GEEN indicatie meer voor GUO1, afwijkende placentatie is een nieuwe indicatie
voor GUO2 en afwijkende biometrie < p2,3 tot 32 weken amenorroe is een indicatie voor GUO2. Te
grote biometrie is GEEN indicatie voor een GUO-2. De indicatiestelling m.b.t. afwijkende biometrie is
conform het NVOG protocol foetale biometrie van 2018 en de (concept)leidraad structureel
echoscopisch onderzoek (SEO). De volledige richtlijn is te vinden op de NVOG website
(https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2019/02/definitief-NVOG-Leidraad-indicatiestellingPND-versie-feb.-2019.pdf) en bij verdere vragen kunt u uiteraard contact opnemen met uw
verwijscentrum voor prenatale diagnostiek.
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Aankondiging toets counselingsvaardigheden
De eerste counselors hebben onlangs de aankondiging van de toets counselingsvaardigheden
ontvangen. Zorgverleners die nu een aankondiging hebben gekregen, hoeven niets te doen.
Volgende maand, op 1 april a.s., worden deze counselors door TrainTool uitgenodigd deel te nemen
aan de toets. Vanaf dat moment is er een periode van vier weken om de toets te maken.
Wanneer de toets is afgerond, volgt er een verslag. Deze ontvangt iedere counselor in een
persoonlijke terugkoppeling. In Peridos wordt de deelname genoteerd. Voor deze ronde is dat
voldoende.
Mocht het maken van de toets de volgende maand echt niet uitkomen, dan kan de counselor dit bij
het ontvangen van de aankondiging aangeven bij het regionaal centrum. Doe dit wel binnen twee
weken, daarna is deze mogelijkheid er niet meer.
Counselors die de afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd, hoeven deze ronde de toets
counselingsvaardigheden niet te maken. Het kan zijn dat u toch een aankondiging en uitnodiging
krijgt. Wilt u in dat geval zelf kenbaar maken dat u van de lijst gehaald kan worden.
Procesevaluatie maatregelen kwaliteit counseling
Het extern en onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw heeft van het RIVM-CvB opdracht gekregen
een procesevaluatie uit te voeren door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek om na te
gaan of de juiste eisen aan de counseling prenatale screening gesteld zijn en in hoeverre deze
haalbaar zijn in de praktijk.
Inmiddels is er meer bekend over de planning. Alle counselors hebben inmiddels een e-mail
ontvangen via het regionaal centrum met het verzoek mee te doen aan het kwalitatieve onderzoek
met een interview. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. De onderzoekers zullen de gesprekken op
locatie van de zorginstelling c.q. verloskundige praktijk voeren. Het aantal interviews dat wordt
uitgevoerd, is beperkt. Het onderzoek richt zich op verschillende typen beroepsgroepen, in
verschillende regio’s en zorginstellingen/praktijken. Wanneer er voldoende gesprekken zijn gepland
in uw functiegroep of regio, kan het zijn dat u niet uitgenodigd wordt.
In een later stadium worden alle counselors nogmaals benaderd met het verzoek een online
vragenlijst in te vullen.
Informatiebeveiliging: uploaden gegevens in Peridos
Met de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in 2018 zijn de eisen
ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt. In de uitvoering van uw werk
als zorgverlener bent u dagelijks bezig met verwerken van en versturen van persoonsgegevens; de
nieuwe wet vergt verdere bewustwording ten aanzien van het veilig omgaan met deze
persoonsgegevens.
Voor de aanlevering van de gegevens prenatale screening vragen wij u bestanden te uploaden
naar Peridos. De Regionale Centra ontvangen echter met regelmaat bestanden
met persoonsgegevens, zoals een combinatie van naam, en/of geboortedatum en BSN; doorgaans
via een onbeveiligde email. Het gaat vaak om Excel-bestanden waarin counseling of SEO/NTgegevens zijn opgenomen. Wij attenderen u erop dat de regionale centra niet het recht hebben
identificerende cliëntgegevens in te zien; regionale centra verlenen immers geen zorg. Als u deze
gegevens naar ons stuurt en niet upload in Peridos, is er sprake van een datalek. Wij vragen u dan
ook erop alert te zijn deze gegevens niet naar de Regionale Centra te e-mailen.
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Monitor 2017
De Monitor 2017 Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel
Echoscopisch Onderzoek is vanaf nu te vinden op de website van het RIVM .

REGIONALE INFORMATIE

ALGEMEEN – Regiobijeenkomst 1 april a.s.
Op maandag 1 april a.s. organiseert de SPSZN een regiobijeenkomst in Theater Zuidplein te
Rotterdam. Het programma duurt van 13.00 – 16.00 uur, de ontvangst is om 12.30 uur. Tijdens de
regiobijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- dragerschapsscreening
- implementatie toets TrainTool
- counseling laaggeletterden
U kunt zich uitsluitend aanmelden via de aanmeldlink regiobijeenkomst.
ALGEMEEN - Actuele (wetenschappelijke) publicaties
Satisfaction with obstetric care in a population of low-educated native Dutch and non-western
minority women. Focus group research
Ingrid A. Peters, Anke G. Posthumus, Eric A.P. Steegers, Semiha Denktaş
PlosOne, January 31, 2019 [epub]
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0210506&type=printable
ECHOSCOPIE - Informatie vanuit het landelijk lab Star-SHL
In de praktijk blijkt dat de procedure ten aanzien van herberekening in geval van centrale
kansberekening niet voor iedereen duidelijk is en ook niet eenvoudig is toe te passen.
Om die reden adviseert het laboratorium bij een verzoek tot kansberekening door het lab om bij het
aanleveren van de NT-meting via Peridos de a terme datum te vermelden die bepaald is ten tijde van
de NT-meting. Hiermee wordt de noodzaak tot herberekening voorkomen.
ECHOSCOPIE - Casuïstiekbespreking en oproep casus
Op maandag 20 mei 2019 wordt in het Erasmus MC in Rotterdam de volgende casuïstiekbespreking
georganiseerd. De bijeenkomst duurt van 18.30 – 20.30 uur, u kunt zich uitsluitend aanmelden via
de aanmeldlink casuïstiekbespreking. Graag ontvangen wij casus van zwangeren die in de tweede
helft van 2018 zijn doorverwezen naar het Erasmus MC en inmiddels zijn bevallen. Mail ons dan, in
het kader van de AVG via Zorgmail, 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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