Nieuwsbrief SPSZN
nummer 72, januari 2020

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
Tijdig opladen van gegevens
De regionale centra vragen de zorginstellingen om hun gegevens per kwartaal in Peridos op te laden.
De gegevens worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele fouten worden naar de
zorginstellingen teruggekoppeld met het verzoek om deze fouten aan te passen in het bronsysteem.
Tijdig opladen van gegevens naar Peridos voorkomt dat u veel correcties moet aanbrengen op één
moment. Via het tabblad 'Rapportage' kunt u in Peridos zelf nagaan hoeveel verrichtingen er voor u
zijn geregistreerd. U kunt per type verrichting (counseling, SEO, NT-meting en combinatietest) een
rapport opvragen. Klik hier voor de handleiding. Daarnaast gaat het RIVM, in overleg met de
bronleveranciers, in 2020 de wijze van aanlevering aanpassen. De excel-aanleveringen worden
uitgefaseerd, wat eveneens een vereenvoudiging betekent voor de praktijken. Het frequent en tijdig
opladen van gegevens in Peridos geeft u dus een actueel overzicht over het aantal verrichtingen dat
door u is uitgevoerd. Dit is van belang bij de toetsing van de normaantallen.
Vertaling folders
Folders over screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO worden voortaan alleen
nog vertaald in het Arabisch, Engels, Pools en Turks. De vertaalde foldertekst zal beschikbaar komen
via de website van het RIVM. Geef zwangeren met een voorkeur voor informatie in het Arabisch,
Engels, Pools of Turks een link naar de informatie of print eventueel de informatie zelf uit.
Stand van zaken eerste trimester SEO
Na de oplevering van de Verkenning 13-weken echo in mei 2019, is het RIVM gevraagd om te starten
met de voorbereidingen voor een structureel echoscopisch onderzoek ter opsporing van structurele
afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. Het RIVM werkt samen met de verschillende
beroepsgroepen, de regionale centra en de patiëntenorganisaties hard aan de voorbereidingen.
Er wordt gewerkt aan:
 de kwaliteitsstandaard. Hierin wordt beschreven naar welke structuren tijdens het eerste
trimester SEO gekeken dient te worden.
 het vormgeven van de bijscholing. Ervaren echoscopisten en counselors dienen deze te volgen
om het eerste trimester SEO uit te mogen voeren, danwel over het eerste trimester SEO te
kunnen counselen.
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aanpassingen van de gehele informatiehuishouding, waaronder Peridos. Hierdoor is het ook
daadwerkelijk mogelijk het eerste trimester SEO uit te voeren.
de voorbereidingen voor het aanpassen en ontwikkelen van materialen voor de zwangeren.
het in kaart brengen van de kosten van een eerste trimester SEO. Hiervoor vindt op dit
moment een tariefonderzoek plaats.

Wetenschappelijk onderzoek
Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor heeft
ZonMW op 28 november 2019 een subsidieoproep uitgezet binnen het programma Zwangerschap
en geboorte II. Indienen van onderzoeksvoorstellen kan tot 18 februari 2020. Naar verwachting vindt
de gunning plaats voor de zomer van 2020. Direct daarna starten de voorbereidingen voor het
wetenschappelijk onderzoek.
Tarieven prenatale screening 2020
Per 1 januari 2020 zijn de tarieven voor de prenatale screening verrichtingen door de Nederlandse
Zorgautoriteit als volgt vastgesteld:
Counseling
NT-meting
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap
Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap
Tarieven serumbepaling & eigen bijdrage NIPT
Eigen bijdrage NIPT
Serumbepaling star-shl

€ 47,00
€ 180,12
€ 108,74
€ 157,03
€ 157,03
€ 175,€ 65,22

Regiobijeenkomst 23 maart 2020
De SPSZN organiseert op maandag 23 maart 2020 een regiobijeenkomst in Theater Cascade in
Hendrik-Ido-Ambacht. Om 12.30 uur is de ontvangst met koffie en thee. Het programma start om
13.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen. Op het programma staan onder meer de bespreking van de
resultaten NIPT en het belang van psychische begeleiding na verlies in de zwangerschap.
U kunt zich via deze link aanmelden.
Symposium Foetale Echoscopie 26 februari 2020
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Rai Amsterdam. Klik hier voor de link met meer informatie.
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COUNSELING
Counseling – Wijziging kwaliteitseisen
In 2019 is er een landelijke evaluatie uitgevoerd om na te gaan hoe counselors de aangescherpte
kwaliteitseisen in de praktijk brengen en waar zij tegenaan lopen. Naar aanleiding van de
procesevaluatie, gesprekken met counselors en de mogelijke start van de 13-wekenecho is met alle
betrokken partijen kritisch gekeken naar wat er wordt gevraagd van de counselors prenatale
screening én waar behoefte aan is. De signalen zijn serieus genomen en de kwaliteitseisen
counseling prenatale screening zijn in landelijk overleg met onder andere de Regionale Centra, KNOV
en NVOG aangepast. De gewijzigde kwaliteitseisen voor counseling zijn te vinden op www.rivm.nl en
zijn toegelicht in het nieuwsbericht van het RIVM.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Counselors krijgen de keuze om voor de bijscholingsronde 2019-2020 minimaal twee van de drie
optionele bijscholingsonderdelen te volgen: e-learning, scholing op het gebied van prenatale
screening (zoals een regiobijeenkomst) of TrainTool. Daarnaast zal er een verplichte bijscholing
voor de 13-wekenecho zijn.
• Counselors die tussen de 35-50 counselingsgesprekken per jaar voeren, moeten de nascholing
via TrainTool doen om zo feedback te krijgen op hun counselingsvaardigheden.
• De eis van het tijdslot van minimaal 30 minuten voor een counselingsgesprek blijft behouden.
Dit wil niet zeggen dat het gesprek altijd 30 minuten moet duren, maar dat de ruimte
beschikbaar is.
• De kwaliteitseis dat de counseling in een apart gesprek moet plaatsvinden, los van de intake, is
gewijzigd in een advies.
De SPSZN zal in het voorjaar de counselors informeren die minder dan 50 geregistreerde gesprekken
hebben in Peridos over 2019. Counselors kunnen ook zelf in Peridos kijken hoeveel gesprekken voor
hen in Peridos geregistreerd staan via het rapportage menu, klik hier voor de link. Het is belangrijk
om de counselingsgegevens over 2019 tijdig aan te leveren, in ieder geval vóór 1 februari 2020.
Afgestudeerden
Counselors die in 2018 of 2019 zijn afgestudeerd en tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken
hebben gevoerd, moeten ook TrainTool maken om feedback te krijgen op de
counselingsvaardigheden.
Aantallen counselingsgesprekken
Volgens de landelijke kwaliteitseisen dient het voeren van counselingsgesprekken tot de regelmatige
werkzaamheden van de counselor te behoren. De counselor dient 50 gesprekken per jaar te voeren,
zodat de counselor geoefend blijft in het counselen. Vooralsnog geldt alleen in deze bijscholingsronde
2019-2020 dat de aantallen tussen de 35-50 gesprekken mogen liggen wanneer wordt deelgenomen
aan Traintool.
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Informatiekaart
De informatiekaart is bedoeld om in te zetten tijdens het counselingsgesprek over de screening op
down-, edwards- en patausyndroom. De kaart kan helpen om de informatie voor de zwangere
toegankelijker te maken. Gebruik je nog een oude versie? Een gedrukt exemplaar (versie juli 2019) is
te bestellen via de webshop van het RIVM.

NIPT nauwkeuriger dan verwacht
In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) sinds 1 april 2017 in onderzoeksverband
aangeboden aan alle zwangere vrouwen als alternatief voor de combinatietest (TRIDENT-2 studie).
Op 7 november 2019 zijn in het toonaangevende tijdschrift American Journal of Human Genetics de
resultaten van het eerste jaar gepubliceerd. De resultaten laten zien dat de Nederlandse NIPT
nauwkeuriger test dan op basis van studies werd verwacht. De grote meerderheid van de zwangeren
die kiest voor NIPT wil ook andere bevindingen dan down-, edwards-, en patausyndroom horen.

ECHOSCOPIE

SEO-beeldbeoordeling voor echoscopisten in meerdere regio’s werkzaam
Echoscopisten die in meerdere regio’s werkzaam zijn, zullen in het vervolg primair beoordeeld
worden in de regio waar de betreffende echoscopist de meeste SEO’s verricht. De andere regio
vraagt de volledige beoordeling op bij echoscopist en kan gemotiveerd besluiten om ook beelden te
beoordelen.
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Nieuwe SEO-leidraad van de NVOG geldt nog niet voor de screening
Op 23 juli 2019 plaatste de NVOG een nieuwe SEO-leidraad online. Deze nieuwe leidraad vervangt
het modelprotocol SEO uit 2012. In deze nieuwe SEO leidraad is een
aantal wijzigingen ten opzichte van het modelprotocol uit 2012
doorgevoerd. Doordat vanuit het veld veel vragen zijn
binnengekomen over deze wijzigingen, is besloten deze te agenderen
in de werkgroep Kwaliteit Zorguitvoering en de Programmacommissie
van het RIVM. Hierin zijn de beroepsgroepen, de regionale centra en
de patiëntenorganisaties vertegenwoordigd. Landelijk is in overleg
met de beroepsgroepen en de regionale centra besloten deze nieuwe
leidraad nog niet te implementeren. We verwachten dat we u in de
eerste helft van 2020 verder kunnen informeren over de stand van zaken omtrent deze nieuwe
leidraad. Tot die tijd dient u in ieder geval aan het modelprotocol SEO uit 2012 te voldoen.
Aanpassing beoordeling pyelum
De SPSZN heeft besloten, op advies van de afdeling prenatale geneeskunde van het Erasmus MC, de
aanpassingen betreffende de beoordeling van het pyelum, onderdeel van de versie 3.0 van de
Leidraad Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), door te voeren. Wij hebben u hierover
geïnformeerd in de regionale casuïstiekbespreking.
Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting aangepast
In 2018 zijn de ‘kwaliteitseisen aan de NT-echoscopist’ gewijzigd. De werkgroep Kwaliteit
Zorguitvoering heeft naar aanleiding hiervan de ‘kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting’
aangepast. Klik hier voor meer informatie.
Kwaliteitstoets NT-meting 2019
De SPSZN werkt momenteel aan de afronding en evaluatie van de kwaliteitstoets NT-meting 2019.
Uit de toets is bekend welke zorginstellingen de NT-meting in 2020 blijven aanbieden. Voor het
uitvoeren van de NT-meting in de regio Zuidwest Nederland kan de zwangere bij onderstaande
zorginstellingen terecht:
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Bovenmaas Prenataal
Echocentrum Bergen op Zoom
Echocentrum Focus
Echocentrum Roosendaal
Franciscus Gasthuis en Vlietland , locatie gasthuis
Het Palet verloskundig centrum
Prenataal Centrum de Look
Reinier de Graafgroep
Star-SHL, Prenataal Centrum Rijnmond
Stichting SHL-Groep
Van Weel Bethesda Ziekenhuis
Verloskundigenpraktijk De Luiermand
ZorgSaam Ziekenhuis
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