Nieuwsbrief SPSZN
nummer 71, November 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.

ALGEMEEN
Kerstperiode
Van maandag 23 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020 zijn de medewerkers van de SPSZN
afwezig.

Het bureau van de SPSZN wenst u allen fijne feestdagen en een gezond 2020

Inloggen in Peridos via Zorgportaal
Vanaf dinsdag 26 november 2019 kunt u alleen nog inloggen in Peridos via Zorgportaal.
Heeft u inloggen via Zorgportaal nog niet geactiveerd, doe dit dan zo snel mogelijk. Alle
zorgverleners zijn via het persoonlijke e-mailadres dat in Peridos staat, geïnformeerd over deze
nieuwe, veiligere manier van inloggen. De mail met instructies was afkomstig van no-reply@clbpx.nl.
Kijk eventueel ook in uw spambox. Indien u de mail niet ontvangen heeft, neem dan contact op met
helpdesk@peridos.nl.

Evaluatie regiobijeenkomst
Op 4 november jl. vond de regiobijeenkomst plaats van de SPSZN in het Zuidplein theater in
Rotterdam Zuid. In totaal hebben 273 zorgverleners uit de regio en van buiten onze regio de
bijeenkomst bijgewoond. De evaluatie is afgerond; de bijeenkomst is gescoord op gemiddeld een
7,1. De presentaties werden goed beoordeeld, alleen het eerste deel van de presentatie over fysieke
belasting werd minder goed beoordeeld. De organisatie van het Zuidplein Theater liet deze keer te
wensen over, dit is teruggekoppeld.
De volgende regiobijeenkomst vindt plaats op maandag 23 maart 2020 in de middag, locatie
Theater Cascade in Hendrik Ido Ambacht.
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Bericht van screeningslaboratorium star-shl
1. Insturen van serum voor de combinatietest in periode Kerst/Nieuwjaar aan het
laboratorium star-shl
In verband met de aankomende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek:
 materiaal dat op vrijdag 20 december, maandag 23 december en dinsdag 24 december wordt
afgenomen, volgens de voorschriften in te vriezen tot en met vrijdag 27 december en op die dag
verzenden.
 materiaal dat op dinsdag 31 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften in te vriezen
tot en met donderdag 2 januari en op die dag verzenden.
Wij verzoeken u op het bloedafname formulier 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 van deze aanwijzingen op de
hoogte te stellen.
2. Lab-tarief 2020:
Star-shl brengt sinds 1 januari 2019 € 64,02 voor de serumscreening in rekening. Zoals aangegeven in
de werkafspraken met de echocentra wordt dit tarief jaarlijks geïndexeerd op basis van de nieuwe
NZa tarieven. Het landelijk vastgestelde max. NZa tarief voor de serumscreening in 2020 is € 71,38.
Dit betekent een indexering van 1,9 % t.o.v. het serumtarief in 2019 van € 70,06. Op basis van deze
indexering zal Star-SHL per 1 januari 2020 € 65,22 in rekening brengen voor de serumscreening.
Wij wensen iedereen gezellige feestdagen toe en een voortzetting van de prettige samenwerking in
2020.
Met vriendelijke groet, mede namens het Lab-PS team van Star-SHL, Eliora Klijnsmit

COUNSELING
Twee vacatures Raad van Advies
De SPSZN heeft een Raad van Advies die tot taak heeft gevraagd en ongevraagd advies te geven aan
het bestuur over zorginhoudelijke vraagstukken aangaande prenatale screening. Voor deze raad is
de SPSZN op zoek naar twee verloskundigen die in de regio Zuidwest Nederland werkzaam zijn als
counselor. De Raad van Advies komt 1 à 2 keer per jaar bijeen. Mocht u als verloskundige graag
willen bijdragen aan de advisering over de inhoud en uitvoering van prenatale screening, neem dan
vooral contact op met de SPSZN. Uw motivatie en CV kunt u sturen naar
prenatalescreening@erasmusmc.nl.

Informatiekaart herzien
Recent is de informatiekaart prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom herzien. De
informatiekaart wordt door het RIVM aangeboden ter ondersteuning van de counseling over de
combinatietest en de NIPT. De vernieuwde informatiekaart is te downloaden via de RIVM site en een
gedrukt exemplaar is te bestellen via de RIVM webshop.
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ECHOSCOPIE
Nieuwe Astraia SEO versie 8 query beschikbaar
De Astraia SEO-queries voor het maken van excelbestanden om op te laden in Peridos zijn
aangepast. Met deze queries zullen de in Astraia geregistreerde sonomarkers vollediger aangeleverd
worden. De nieuwe versies zijn te vinden op https://www.peridos.nl/gegevens-aanleverenexcel/astraia/. Mocht u gebruik maken van een op maat gemaakte SEO-query, dan is de nieuwe
query reeds per mail verstuurd.

Nieuw SEO-protocol beeldbeoordelingen
De SPSZN start in maart 2020 met de nieuwe visitatieronde van de zorginstellingen. Voorafgaand
aan de visitatie wordt de SEO-echoscopist gevraagd een logboek te maken voor de
beeldbeoordeling. In deze nieuwe visitatieronde zal er gebruikt gemaakt worden van het nieuwe SEO
beeldbeoordelingsprotocol. De belangrijke wijziging in dit protocol is dat er op zeven structuren geen
structurele fout gemaakt mag worden. Indien er op één of meer van de zeven structuren een
structurele fout is gemaakt, zal de hele beeldbeoordeling als onvoldoende worden afgegeven. De
SEO-echoscopisten zullen vanaf 2020 door de SPSZN beoordeeld worden op basis van dit nieuwe
protocol. Het nieuwe beeldbeoordelingsprotocol vindt u hier:
https://www.rivm.nl/documenten/format-scoringsformulier-kwaliteitsbeoordeling-seo.

Evaluatie casuïstiekbespreking 18 november 2019
Op maandag 18 november jl. vond de 19e regionale casuïstiekbespreking plaats in het Reinier de
Graaf Gasthuis te Delft. De bespreking van casus uit de regio werd voorafgegaan door een
presentatie over de behandeling van de klompvoet door drs. Joost van Linge, orthopedisch chirurg
van het Reinier de Graaf Gasthuis en een korte presentatie over de nieuwe leidraad SEO verzorgd
door drs. Krista Prinsen, gynaecoloog-perinatoloog van het Erasmus MC. De casuïstiekbespreking
werd door 46 deelnemers bijgewoond en gewaardeerd met gemiddeld een 8,2.
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