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Gezondheidsraad adviseert 13 wekenecho als onderdeel van
prenatale screening
Op 22 december jl. heeft de Gezondheidsraad aan de minister van
VWS een advies uitgebracht over de prenatale screening. De
Gezondheidsraad adviseert om vrouwen tijdens hun zwangerschap
al rond dertien weken een echo aan te bieden als onderdeel van het
programma van prenatale screening. Daarbij zou nog wel
onderzocht moeten worden wat zo’n vroege echo precies oplevert
en hoe vrouwen deze ervaren. De minister van VWS heeft
aangegeven uiterlijk april 2017 hierop te reageren. Het rapport van
de Gezondheidsraad is te downloaden via de link : advies
Gezondheidsraad 13 weken echo

Verplichte nascholing NIPT
Op 13 maart en 20 maart a.s. vinden de scholingsbijeenkomsten NIPT plaats, respectievelijk in
Eindhoven en Maastricht. Het betreft een verplichte nascholing voor counselors. Heeft u zich nog
niet aangemeld ? Inschrijven is nog mogelijk tot 1 maart a.s. via de website van het Regionaal
Centrum : https://prenatalescreeningzon.mumc.nl/regiobijeenkomsten-2017. Het toekennen van
de accreditatiepunten wordt centraal geregeld op basis van de getekende presentielijst. Indien u
niet aanwezig kunt zijn bij een van deze bijeenkomsten, probeert u dan deel te nemen aan een
bijeenkomst van een ander Regionaal Centrum. De data zijn vermeld op de RIVM-website :
Scholingsbijeenkomsten NIPT

DIN 2.0 wijzigt naar DIN 2.1
Vanwege alle veranderingen in het screeningsproces met de
implementatie van de wetenschappelijke studie TRIDENT-2 per 1 april
2017, wordt er gewerkt aan een nieuwe uitgave van de DIN. De DIN 2.0
wijzigt naar DIN 2.1. De DIN 2.1 is beschikbaar vanaf 16 februari via de
RIVM-website : DIN 2.1. Wij zullen u per mail informeren zodra de DIN
2.1 in de lucht is. U krijgt dan de link doorgestuurd. Wij adviseren u
zoveel mogelijk de DIN 2.1 voorafgaand aan de scholingsbijeenkomsten te volgen. De DIN 2.1
dient in ieder geval per 1 april afgerond te zijn. U wordt verzocht het certificaat van de DIN 2.1
digitaal op te sturen naar het Regionaal Centrum t.b.v. registratie in Peridos :
rczon.prenatalescreening@mumc.nl

Counseling NIPT als eerste screeningstest : niet eerder dan 1 april
Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de
combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op
down-, edwards- en patausyndroom. Het kan zijn dat zwangeren u al eerder vragen of ze aan de

NIPT kunnen deelnemen of dat ze er op kunnen wachten. Het is pas vanaf 1 april 2017 mogelijk
om de NIPT in de counselingsgesprekken als extra keuze aan te bieden aan alle zwangeren die
dat wensen. Om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen
we iedereen vragen voor 1 april nog niet over deze opties actief te gaan counselen.

Veranderde kwaliteitseisen counselors
Zoals eerder aangekondigd komen er veranderingen in de organisatie van de counseling. De
counseling zal (voor zover u dit niet al doet) op één moment gaan plaatsvinden. Dus tijdens één
afspraak zal zowel gecounseld worden over de screening op down-, edwards- en patausyndroom
als over screening met betrekking tot de 20-wekenecho. De counseling zal los van de intake
uitgevoerd moeten gaan worden, en voor het counselingsgesprek moet dertig minuten
gereserveerd worden. U kunt de zwangere bij het maken van de afspraak wijzen op de website
www.Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl indien zij zich tevoren wenst in te lezen betreffende de
prenatale screenings mogelijkheden. Deze wijzigingen gaan in per 1 juli 2017. Ook andere
kwaliteitseisen voor counselors zijn aangescherpt en uitgebreid om de kwaliteit van de counseling
prenatale screening te verbeteren. Alle counselors moeten verplicht 1 keer per 2 jaar een door de
Regionale Centra goedgekeurde bijscholing specifiek op het gebied van counselingsvaardigheden volgen. Daarnaast moeten counselors ook 1 keer per 2 jaar de meest recente
versie van de DIN doorlopen. Deze wijziging gaat in per 1 april 2017. Er wordt dan tot eind 2018
de tijd gegeven om aan de eis van de vaardigheidstraining te voldoen. Vanwege de verwachte
start van de TRIDENT-2 studie per 1 april 2017, dient de DIN 2.1 per 1 april a.s. te zijn doorlopen.

Voorlichtingsproducten NIPT
In de landelijke Programmacommissie zijn nieuwe dan wel vernieuwde voorlichtingsproducten
goedgekeurd. Van deze producten wordt tijdens de scholingsbijeenkomsten per counselor een set
uitgedeeld. De materialen zullen vanaf maart te bestellen zijn via de webshop van het RIVM-CvB.
Voor de zwangere is de voorlichtingsfolder over screening op down-, edwards- en patausyndroom
volledig herzien. Voor de counselor wordt een gespreksleidraad uitgebracht. Dit is een
handleiding met informatie over de NIPT als eerste screeningstest, de counseling vanaf 1 april
2017 en vragen & antwoorden. Ook is er een informatiekaart ontwikkeld. Deze kaart kan als
ondersteuning dienen tijdens het counselingsgesprek.

Ontbinden kwaliteitsovereenkomst counseling
Na 1 april 2017 zullen alle regionale centra
een inventarisatie doen van zorgverleners
met een counselingscontract die niet
voldoen aan de verplichte nascholingseis.
Op 1 juni worden de
kwaliteitsovereenkomsten ontbonden van
counselors die geen DIN 2.1 en geen
nascholing counseling NIPT hebben gevolgd. Indien u niet in staat bent om de nascholing
counseling NIPT in maart 2017 te volgen bij een van de Regionale Centra, wilt u dat dan met
opgave van redenen melden aan : rczon.prenatalescreening@mumc.nl

Vragenlijst nascholing NIPT
Per e-mail heeft u een uitnodiging voor deelname aan de ‘Vragenlijst Verplichte
scholingsbijeenkomsten NIPT maart 2017’ ontvangen. Deelname aan dit onderzoek bevelen wij

van harte aan, daar het onderzoek voor ons, als organisator van de scholingsbijeenkomsten NIPT
in maart 2017, waardevolle informatie zal opleveren. Op basis van dit onderzoek kan bijvoorbeeld
het structurele scholingsaanbod voor counselors verder worden vormgegeven, met als doel de
kwaliteit van de counseling te optimaliseren. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 15 minuten.
U kunt deelnemen door te klikken op onderstaande link of door de link te kopiëren en deze te
plakken in de adresbalk van uw browser. LINK naar de eerste vragenlijst:
https://nl.surveymonkey.com/r/prenatalescreening

Naam screening op downsyndroom wijzigt
De huidige naam van het landelijk programma ‘screening op downsyndroom’ dekt niet de inhoud.
Zwangeren krijgen namelijk ook informatie over trisomie 13 en 18. Het RIVM-CvB heeft besloten
bij de introductie van de TRIDENT-2 per 1 april 2017 de naam te wijzigen. De nieuwe naam luidt:
prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Bureau Regionaal Centrum
Onlangs is het bureau Regionaal Centrum uitgebreid met twee nieuwe medewerkers. Christa
Britsemmer is sinds december werkzaam als secretaresse en Nanda Diederen is vanaf medio
januari werkzaam als regiobeheerder.
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