Nieuwsbrief SPSZN
nummer 68, mei 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
RIVM biedt Verkenning 13 wekenecho aan
Vrijdag 24 mei jl. heeft de staatssecretaris van het Ministerie van VWS de Verkenning 13 wekenecho
aangeboden aan de Tweede Kamer. Het RIVM concludeert in deze verkenning dat het haalbaar is om
eind 2020 de 13 wekenecho in onderzoekssetting in te voeren, als de benodigde voorbereiding
zonder vertraging verloopt. In de verkenning wordt geadviseerd de 13 wekenecho toegankelijk te
maken voor alle zwangeren en hiervoor geen eigen bijdrage te vragen. Zie verder:
https://www.rivm.nl/publicaties/verkenning-13-wekenecho
Inhoudelijke toets counselingsvaardigheden – TrainTool
De eerste ronden uitnodigingen zijn verstuurd. Wij merken dat niet elke uitnodiging bij de counselor
in de inbox terecht komt. Mogelijk belandt de uitnodiging in uw spambox. Wilt u met enige
regelmaat uw spambox controleren?
Vacature
De Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) is op zoek naar een junior medewerker
beleid en beheer. Voor meer informatie over de vacature: klik hier.
Wijziging cijfers NIPT
De sensitiviteit en specificiteit van de NIPT zijn verbeterd. De NIPT ontdekt
ongeveer 97 van de 100 foetussen met downsyndroom, 90 van de 100
foetussen met edwardssyndroom en 90 van de 100 foetussen met
patausyndroom. Gemiddeld 90 van de 100 zwangeren met een afwijkende
uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor
edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de
100 vrouwen met een afwijkende uitslag. Deze tekst is vanaf eind juni
aangepast op de websites en in de nieuwe folders over prenatale screening.
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl, https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo.
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Basiscursus counseling
In het Amsterdam UMC wordt in 2019 een basiscursus counseling prenatale screening aangeboden,
te weten op 25 november. Aanmelden is mogelijk via de website van de SPSAO. Informatie is ook te
vinden op de website van het RIVM: klik hier.
E-learning prenatale screening
Vanaf nu is de e-learning prenatale screening beschikbaar. De e-learning vervangt de DIN Digitale
Individuele Nascholing Prenatale Screening 2.1 Nascholing Prenatale Screening voor counselors.
Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.
Jaarbericht CvB
In 'De kracht van verbinding' blikt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM terug op
2018. Een jaar met hoogtepunten en mooie resultaten, waarvoor samenwerking met onze
ketenpartners van het grootste belang is. In ‘De kracht van verbinding 2018’ leest u meer over de
bevolkingsonderzoeken en screeningen: de ontwikkelingen, vernieuwingen en een vooruitblik op de
komende periode.
Nieuwe folders over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho
De folder Informatie over de 20 wekenecho van december 2017 en
Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom van
maart 2018 zijn aangepast. In de nieuwe folders zijn de meest recente cijfers
opgenomen van de sensitiviteit en specificiteit van de NIPT, het hoofdstuk
‘Gebruik van uw gegevens’ is geactualiseerd en de teksten zijn qua
leesbaarheid geschikt gemaakt voor een nog bredere doelgroep. Daarbij is
ook rekening gehouden met de aanbevelingen van onderzoeksbureau SAMR
(dit bureau heeft de bestaande folders voorgelegd aan de doelgroep
zwangeren). De folders zijn meer in lijn gebracht met elkaar en met
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook is nieuw, eigentijds beeldmateriaal ontwikkeld.
Verwacht wordt dat de nieuwe folders vanaf eind juni beschikbaar zijn. De oude folders kunnen op
dat moment vernietigd worden. We willen u vragen om daar bij het bestellen van folders rekening
mee te houden en uw voorraad niet onnodig aan te vullen. Er komen later in het jaar ook vertalingen
van de nieuwe folder in het Arabisch, Engels, Pools en Turks.
Combinatietest: Jaarverslag 2018 star-shl
Eind 2017 is star-shl het landelijk screeningslaboratorium geworden. Het Centrum voor
Bevolkingsonderzoek RIVM heeft aan star-shl opdracht gegeven de kwaliteit van de combinatietest
te bewaken. In dit jaarrapport staan de prestatie-indicatoren met betrekking tot de combinatietest.
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REGIONALE INFORMATIE
Algemeen: Jaarverslag SPSZN
Het jaarverslag 2018 van de SPSZN is beschikbaar en geplaatst op de website van de SPSZN. In het
jaarverslag wordt verslag gedaan van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Ook
worden de activiteiten vermeld en wordt verslag gedaan van de kwaliteitsborging. Het jaarverslag is
hier te vinden.
Algemeen: regiobijeenkomst najaar 2019
Op maandag 4 november organiseert de SPSZN de volgende regiobijeenkomst. Het programma
volgt, noteert u deze datum alvast in uw agenda. Zijn er onderwerpen die u graag een keer in een
regiobijeenkomst behandeld wilt hebben? Uw input is van harte welkom via
prenatalescreening@erasmusmc.nl.
Echoscopie: toetsing NT
De toetsing van de normaantallen van de NT-verrichtingen vindt plaats in het laatste kwartaal van
2019; de toetsingsperiode betreft 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019. De
beeldbeoordeling van de NT-echoscopisten wordt eveneens in het laatste kwartaal van 2019
uitgevoerd.
Echoscopie: nieuw SEO-beeldbeoordelingsprotocol
Met ingang van de vijfde visitatieronde zal een nieuw beeldbeoordelingsprotocol gehanteerd
worden. Naast het behalen van de norm van 75% van het totaal te behalen puntenaantal zullen een
zevental structuren uitgelicht worden. Indien één of meer van deze structuren structureel (d.w.z.
niet correcte doorsnede en/of incorrecte plaatsing calipers) als onvoldoende beoordeeld wordt, zal
de totale beoordeling onvoldoende zijn. Verdere informatie vindt u op de website van het RIVM of
kunt u nalezen in de presentatie die hierover werd gehouden op de recente casuïstiekbespreking,
klik hier.
Echoscopie: evaluatie casuïstiekbespreking 20 mei jl.
Op maandag 20 mei jl. organiseerde de SPSZN in samenwerking met het Erasmus MC de voorjaarscasuïstiekbespreking. De presentaties die op deze avond zijn gegeven, vindt u op onze website
onder ‘Archief’, klik hier. De bijeenkomst werd goed beoordeeld met een 8,0 gemiddeld, met dank
aan de sprekers.
Komend najaar wordt de casuïstiekbespreking georganiseerd in samenwerking met het Reinier de
Graaf Gasthuis, alwaar de bijeenkomst ook plaatsvindt. U kunt hiervoor 18 november 2019 alvast in
uw agenda noteren.
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Echoscopie en counseling: meitoetsing 2019 (peildatum 1 mei)
Op 20 mei 2019 is de toets voor zorgverleners met een SEO-kwaliteitsovereenkomst uitgezet in de
regio. De SPSZN heeft gebruik gemaakt van persoonlijke e-mailadressen die geregistreerd zijn in
Peridos. De toets omvat dit jaar een korte vragenlijst voor; de controle van uw gegevens in Peridos,
eventueel verlof en bijzondere omstandigheden in 2018 en gevolgde nascholing in 2017 en 2018.
We vragen u de vragenlijst voor 1 juni 2019 in te vullen. Heeft u geen vragenlijst ontvangen, maar
denkt u dat dit wel zou moeten, neemt u dan contact op met de SPSZN.
Ook alle counselors met een kwaliteitsovereenkomst in de regio Zuidwest Nederland hebben, op 27
mei, in het kader van de peildatumtoetsing een korte digitale vragenlijst ontvangen. In deze
vragenlijst wordt gevraagd naar de controle van uw gegevens in Peridos, eventueel verlof en
bijzondere omstandigheden in 2018. Tot slot wordt aan counselors die op basis van de
scholingsgegevens in Peridos nog niet voldoen aan de landelijke scholingseisen verzocht om
aanvullende scholingsgegevens aan de SPSZN te verstrekken. Meer informatie over de
scholingseisen leest u hieronder.
Counseling: scholingseisen counseling 2017-2018
In deze periode controleert de SPSZN net als de andere regionale centra of counselors in de ronde
2017/2018 aan de verplichte bijscholing counseling prenatale screening hebben voldaan. In de
nascholingsronde 2017-2018 moesten tenminste 12 accreditatiepunten worden behaald:
A

Verplichte nascholing NIPT in 2017

3 punten

B

DIN 2.1

3 punten

C

Reguliere bijscholing vaardigheidstraining

4 punten

D

Scholing op het gebied van counseling
(bijvoorbeeld regionale themabijeenkomsten
georganiseerd door de regionale centra)

2 punten

Landelijk is afgesproken dat als de twee punten voor ‘scholing op het gebied van counseling’ (zoals
vermeld onder D) in 2017-2018 nog niet zijn gevolgd, deze punten in 2019 ingehaald kunnen worden
door bijvoorbeeld een regiobijeenkomst te volgen. Dit kan bij het eigen regionaal centrum of bij een
ander regionaal centrum. De SPSZN organiseert in 2019 nog een regiobijeenkomst op 4 november in
de middag in het Zuidplein Theater in Rotterdam.
De accreditatiepunten voor het bijwonen van een regiobijeenkomst worden automatisch
bijgeschreven op uw Peridos account. Counselors die in 2018 zijn afgestudeerd als verloskundige in
Nederland of de basiscursus counseling prenatale screening hebben gevolgd, zijn vrijgesteld van
deze twee punten nascholing in 2017/2018.
Indien u deze twee punten niet heeft hebt behaald door het bijwonen van een regiobijeenkomst
maar door het volgen van andere passende scholing rondom counseling prenatale screening, wilt u
dan uw deelnamecertificaat sturen aan prenatalescreening@erasmusmc.nl. Twijfelt u of een
bepaald soort scholing in aanmerking komt, neem dan gerust contact met ons op om dit te
bespreken.
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Counseling: Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019-2020
Op de website van het RIVM vindt u de volgende tabel met een overzicht van de verplichte bij- en
nascholing counseling 2019-2020

Wat
Reguliere bijscholing prenatale counseling
 Counselingsvaardigheden1
E-learning prenatale screening voor counselors
Toets counselingsvaardigheden (nieuw per 2019)
Scholing op het gebied van counseling (bv
themabijeenkomsten georganiseerd door het RC)
Totaal
1 Begin

Frequentie

Aantal accreditatiepunten per
scholing
Nog vast te stellen

1 keer per 2
jaar
1 keer per 2
jaar
In 2 jaar

3
2
2
7 + deel nog vast te stellen1

2019 vindt er een evaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de vaardigheidstraining vorm te geven in

2020.
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