Nieuwsbrief SPSZN
nummer 67, april 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
Procesevaluatie counseling prenatale screening
Zoals in een nieuwsbericht van de KNOV (29 januari 2019) is aangegeven, hebben de KNOV, het RIVMCvB en de regionale centra meerdere bezwaarbrieven ontvangen over de kwaliteitseisen voor het
counselen prenatale screening. Deze bezwaren en klachten nemen wij serieus. In de eerste helft van
2019 is er een evaluatie om na te gaan hoe de nieuwe en aangescherpte eisen in de praktijk zijn
gebracht en waar men tegenaan loopt. Het eerste deel van het onderzoek, diepte-interviews met
counselors, is inmiddels afgerond.
Binnenkort volgt een grootschalig online vragenlijstonderzoek onder alle counselors. Zo wordt een
beeld van de uitvoering en succes- en verbeterfactoren verkregen. Deze input wordt gebruikt om het
pakket aan kwaliteitseisen gaandeweg bij te sturen, om de kwaliteit van de counseling én de
uitvoering ervan te optimaliseren. Begin mei ontvangen alle counselors via het regionaal centrum een
uitnodiging voor deelname aan de vragenlijst. De resultaten worden na de zomer verwacht.

E-learning ‘Nascholing Prenatale Screening voor counselors’ begin mei beschikbaar
De e-learning vervangt de Digitale Individuele
Nascholing Prenatale Screening (DIN Digitale
Individuele Nascholing Prenatale Screening 2.1).
De e-learning bestaat uit 10 modules en een
afsluitende toets. Meteen een kijkje nemen? Via
een link op https://www.rivm.nl/prenatalescreening/elearning maakt u vanaf begin mei een
inlogaccount aan, dit account is 2 weken geldig.
Gedurende deze 2 weken kunt u de e-learning
volgen. De e-learning is geaccrediteerd met 3
punten door KNOV, NVOG, BEN en
Kwaliteitsregister V&VN.
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RECTIFICATIE: Deelname counselingstoets TrainTool counselors die in 2017 zijn afgestudeerd
Eerder werd in deze nieuwsbrief vermeld dat iedereen die in 2017-2018 is afgestudeerd, deze ronde
niet mee hoeft te doen aan de counselingstoets vanuit Traintool. Dit is niet correct. Wat hier bedoeld
werd, is dat de afgestudeerden uit 2017 en 2018 in kalenderjaar 2019 niet mee hoeven te doen aan
de toets. Voor counselors die in 2017 zijn afgestudeerd, geldt dat zij wél in deze ronde mee moeten
doen, maar uitstel voor deelname krijgen tot in 2020. Zij worden dus vanaf 1 januari 2020
meegenomen in de selectie en dienen de toets counselingsvaardigheden via Traintool af te ronden.
Voor afgestudeerden in 2018 geldt wél dat zij helemaal zijn vrijgesteld van deze toets in deze ronde.
Zij zullen pas in een volgende ronde de counselingstoets hoeven maken.

TrainTool en privacy
Vanaf nu worden alle counselors in Nederland uitgenodigd deel te nemen aan de toets op
counselingsvaardigheden van TrainTool. De regionale centra ontvangen met regelmaat vragen over
de privacy van de counselor. De filmpjes die de counselors opnemen, worden in de beveiligde
omgeving van TrainTool in Nederland opgeslagen. Alleen de coach bekijkt deze filmpjes om de toets
te kunnen beoordelen. De coaches geven aan wanneer zij de counselor kennen en daarom niet de
aangewezen persoon zijn om de toets te beoordelen. De opgenomen filmpjes blijven volgens de
wettelijke bewaartermijn zes weken bewaard nadat de licentie van twee maanden is afgelopen. Dit
geeft de counselor de ruimte om eventueel bezwaar te maken op de uitslag van de toets. Daarna
worden de filmpjes en persoonsgegevens vernietigd. De Regionale Centra hebben geen toegang tot
de opgenomen filmpjes, het verslag en andere gegevens die in het systeem van TrainTool worden
opgeslagen. De TrainTool software voldoet aan de strengste eisen omtrent informatiebeveiliging, is
hiervoor gecertificeerd (ISO27001) en voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG, die
per 25 mei 2018 in werking is getreden. Bij vragen kan er contact opgenomen worden met het
regionaal centrum.

REGIONALE INFORMATIE
COUNSELING - TrainTool - hoe zit het ook alweer?
Tijdspad:
• De toetsronde loopt in de periode 2019-2020.
• U krijgt een vooraankondiging een maand voordat u de uitnodiging ontvangt. Op dat moment
kunt u nog uitstel aanvragen.
• Wanneer u geen uitstel heeft aangevraagd, krijgt u een uitnodiging om de toets te maken.
Hiervoor heeft u 4 weken (28 dagen) de tijd.
• Wanneer u niet ingaat op deze uitnodiging, wordt u nog éénmaal uitgenodigd. Als u daar ook
niet op ingaat, wordt uw kwaliteitsovereenkomst beëindigd.
(lees verder op de volgende pagina)
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Deelname:
• Elke counselor die t/m 2017 is afgestudeerd, moet meedoen aan de toets om haar/zijn
kwaliteitsovereenkomst counseling te kunnen behouden.
• Counselors die in 2017 zijn afgestudeerd krijgen in 2020 een uitnodiging voor deelname aan de
TrainTool toets.
• Het regionaal centrum krijgt alleen te zien óf u de toets heeft gemaakt, er worden door
TrainTool geen inhoudelijke gegevens gedeeld.

COUNSELING: Evaluatie 4e ronde kwaliteitstoetsing zorginstellingen counseling 2016-2017
In april 2018 werd op basis van het landelijk format kwaliteitstoetsing counseling in de regio
Zuidwest Nederland de vierde regionale kwaliteitstoetsing counseling over prenatale screening
uitgevoerd. 105 zorginstellingen counseling werden ge-audit met gebruik van een digitale vragenlijst.
Resultaten kwaliteitstoetsing
In deze kwaliteitstoetsingsronde hadden de zorginstellingen counseling gemiddeld 3,37
verbeterpunten per zorginstelling. Dat is minder dan in de voorgaande ronde (gemiddeld 4,16
verbeterpunten). De volgende drie verbeterpunten kwamen het vaakst voor:
1.
2.
3.

Incorrecte informatie op de zorginstellingswebsites;
Niet schriftelijk bevestigen van de NIPT uitslag;
Afwezigheid van zorginstellingsbeleid wanneer zwangere SEO wenst maar een GUO I indicatie
heeft.

Ruim 50% van de zorginstellingen counseling had binnen de eerste drie maanden van het
verbetertraject de verbeterpunten afgehandeld, waardoor de afhandeling van de verbeterpunten
gemiddeld sneller verliep dan in voorgaande toetsingsrondes. Na afloop van het verbetertraject van
zes maanden hadden twee van de 105 zorginstellingen counseling niet alle verbeterpunten
afgehandeld en werd hun counselingcontract begin april 2019 beëindigd.

ALGEMEEN: Evaluatie regiobijeenkomst 1 april 2019
De regiobijeenkomst op 1 april jl. is bezocht door 202 deelnemers en is goed beoordeeld met een
mooi gemiddelde van een 7,4. Lidewij Henneman verzorgde een presentatie over
dragerschapsscreening. In een samenwerking tussen het RIVM-CvB, de SPSZN en een zorgverlener
uit de regio werd de nieuwe inhoudelijke toets op de counselingsvaardigheden van TrainTool
toegelicht. Beide presentaties vindt u terug op onze website; kijk onder ‘archief’. Na de pauze stond
een presentatie van de Stichting Voorlichters Gezondheid over counseling van laaggeletterden op
het programma. Hartelijk dank voor het invullen van de evaluatieformulieren.

ALGEMEEEN: Casuïstiekbespreking 20 mei 2019
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 nog aanmelden via de
aanmeldlink casuïstiekbespreking.
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ALGEMEEN: Verwerkersovereenkomst – tekst Peridos website aangepast
De tekst op de website van Peridos onder de knop AVG is aangepast. Op de vraag: Is er een
verwerkersovereenkomst nodig tussen een verloskundige praktijk/echocentrum/ziekenhuis en
Peridos/Regionaal centrum? staat nu het volgende antwoord:
Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig.
Uit juridische toetsing blijkt dat er geen sprake is van een verwerkersrelatie tussen Regionale Centra
en zorginstellingen. Elk Regionaal Centrum (RC) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel
4.7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers binnen diens werkgebied, voor
de taken die zij op grond van de WBO vergunning uitvoert.
Daarnaast geldt dat een zorginstelling voor haar eigen doel en vanuit een eigen verantwoordelijkheid
de persoonsgegevens van haar cliënten verwerkt. Er is dus sprake van twee
verwerkingsverantwoordelijken (het RC en de zorgaanbieder) die via Peridos persoonsgegevens met
elkaar uitwisselen. Op grond daarvan hoeft er dan ook geen verwerkersovereenkomst te worden
afgesloten.
De ‘Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens’ en het
‘Gebruikersreglement Peridos’ vormen de basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de
zorgaanbieder en het RC.
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