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Vaardigheidstrainingen counseling
Conform landelijk vastgestelde kwaliteitseisen is de counselor prenatale screening verplicht om
relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. In 2017 of 2018 dient elke counselor de
bijscholing “vaardigheid prenatale counseling” te volgen bij een erkend opleidingsinstituut. In de
regio zuidoost Nederland biedt de Academie Verloskunde Maastricht (AV-M) deze nascholing
aan. De scholing is ontwikkeld in samenspraak met de andere opleidingsinstituten en wordt
gegeven op basis van het landelijk vastgestelde draaiboek “Reguliere bijscholing vaardigheid
prenatale counseling”. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de opleidingsinstituten. De duur
van de vaardigheidstraining is één dagdeel. Daarom stelden de opleidingsinstituten voor het
aantal accreditatiepunten voor de reguliere vaardigheidstraining te verhogen van 3 naar 4. Het
totaal aantal te behalen punten blijft 12 in 2 jaar. De in 2017
geplande vaardigheidstrainingen vinden plaats op navolgende data en locaties :
Donderdag 16 november, de Rooi Pannen Eindhoven, 13.00 – 17u30.
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639801-scholing-vaardigheidcounseling-prenatale-screening
Vrijdag 24 november, Oranjerie Roermond, 13-17u30
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639799-scholing-vaardigheidcounseling-prenatale-screening
Vrijdag 8 december, Sanadome Nijmegen
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639797-scholing-vaardigheidcounseling-prenatale-screening
U kunt deze scholing ook door AV-M op locatie laten verzorgen :
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursus-op-uw-locatie

Kwaliteitseisen counseling
Vanwege vragen in de praktijk worden de landelijke kwaliteitseisen op het gebied van de
counseling aangevuld met de volgende tekst: Gezien het specifieke Nederlandse kader
waarbinnen de prenatale screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse
opleiding.

Wijzigingen screeningslab combinatietest en aanvraag
combinatietest in Peridos
Echocentra en counselingpraktijken zijn
onlangs uitgebreid geïnformeerd over dit
onderwerp tijdens de regiobijeenkomst en
via een mailing. Kort samengevat is de
gewijzigde workflow als volgt :

•

•

•

•

•

•

De aanvrager (verloskundige/gynaecoloog/praktijkassistent) vult (vanaf 10 oktober voor
zwangeren MET BSN) het eerste deel van de labaanvraag in en slaat het formulier in Peridos
op als concept; de aanvrager valideert en print het formulier NIET; dit doet de NT-echoscopist
na het invullen van de NT-gegevens. De NT-echoscopist geeft het geprinte formulier mee aan
de zwangere voor de bloedafname welke op dezelfde dag als de NT-meting plaatsvindt. Op
de Peridos website staat een invulinstructie labaanvraag CT.
De uitslagen van de combinatietest (voor zwangeren MET BSN) worden beschikbaar gesteld
in Peridos. Zowel de aanvrager als het echocentrum ontvangen een notificatiemail wanneer er
een nieuwe uitslag beschikbaar is. Op de Peridos-website staat een handleiding : handleiding
uitslagen combinatietest
Notificatiemails worden gestuurd naar het e-mailadres dat in Peridos door het Regionaal
Centrum is ingevuld bij "e-mailadres combinatietest". Een handleiding staat op de Peridoswebsite.
STAR-SHL (laboratorium Rotterdam) zal na de transitiedatum (23 oktober) alle
combinatietesten doen met een labaanvraag vanaf die datum. Tot 23 oktober worden de
combinatietesten uitgevoerd door het huidig lab in het MUMC. ¬
Wij verzoeken zorginstelingen te controleren of alle zorgverleners binnen de zorginstelling die
de combinatietest moeten kunnen aanvragen met de juiste rol (counselor) aan uw
zorginstelling gekoppeld zijn. ¬
Praktijkassistenten/poli-assistenten die op dit moment in Peridos de rol “praktijkondersteuner
NIPT” hebben, zullen ook het recht krijgen om de combinatietest aan te vragen. Indien dit niet
gewenst is, verzoeken wij u dit te melden bij het Regionaal Centrum.

Gevolgen daling aantal nekplooimetingen
De daling van het aantal aangevraagde combinatietesten (ten gevolge van de invoering van de
NIPT) heeft ook effect op het aantal nekplooimetingen dat wordt uitgevoerd. De kwaliteitseis m.b.t.
het minimum aantal uit te voeren NT-metingen (100 op jaarbasis) kan door veel echoscopisten
niet meer worden gehaald. In het najaar wordt een besluit genomen over hoe hiermee zal worden
omgegaan. De NT-echoscopisten zijn hierover al geïnformeerd.

Geen vergoeding van eigen bijdrage NIPT (TRIDENT-2)
Zorgverzekeraars ontvangen regelmatig verzoeken van zwangeren voor vergoeding van de eigen
bijdrage van € 175 voor de NIPT (TRIDENT-2). Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed uit het
basispakket of een aanvullende verzekering. Zwangeren blijken hiervan vaak niet op de hoogte te
zijn. Wij vragen counselors prenatale screening om zwangeren hier tijdens het
counselingsgesprek goed over te informeren om zo teleurstelling te voorkomen. Voor de
duidelijkheid: bij een medische indicatie/verhoogd risico betaalt de zorgverzekeraar wel de NIPT
(TRIDENT-1), hoewel dit ten koste kan gaan van het eigen risico. Kijk voor meer informatie over

de kosten van de NIPT op de website van het RIVM

Let op met downloaden en bewaren van NIPT-aanvragen en uitslagen op eigen computer
Wanneer u een NIPT-aanvraag print of een NIPT-uitslag opent, dan genereert Peridos een PDFbestand. Omdat Peridos een webapplicatie is, worden deze Pdf-bestanden eerst gedownload op
uw computer, waarna ze geopend en afgedrukt kunnen worden. Afhankelijk van de instellingen op
uw computer, kan het zijn dat deze bestanden automatisch ergens blijvend worden opgeslagen.
Bijvoorbeeld in een map ‘downloads’ (maar het kan ook een andere map zijn). Dit kan een
informatiebeveiligingsprobleem opleveren, als niet-bevoegde gebruikers toegang hebben tot uw
computer. Het advies is om gegevens zoals NIPT-aanvragen en -uitslagen die automatisch zijn
opgeslagen op uw computer regelmatig te (laten) verwijderen. Raadpleeg zo nodig uw ICTbeheerder over de instellingen van uw computer wat betreft het automatisch opslaan van
downloads. En wees voorzichtig met het downloaden van NIPT-aanvragen of -uitslagen op een
privé-computer, -laptop, of -tablet.

Eerste resultaten NIPT
Sinds april jl. is de NIPT (Trident-2) beschikbaar voor alle zwangere
vrouwen. Onlangs heeft het NIPT-consortium de eerste resultaten van de
NIPT in studieverband gepubliceerd : http://niptconsortium.nl/nieuws/

Bedankbrief minister: invoering NIPT als eerste test in onderzoek
setting
Minister E. Schippers dankt alle betrokkenen voor zijn of haar bijdrage aan de implementatie van
de NIPT-Trident 2 : dankbrief

Financiering NIPT
In de media zijn berichten verschenen dat het ZorgInstituut Nederland (ZIN) aan het ministerie
van VWS heeft geadviseerd om de NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit de
Zorgverzekeringswet. De reden daartoe is dat prenatale screening een aanbod is aan alle
zwangere vrouwen en niet aangeboden wordt vanuit een individuele zorgvraag van de zwangere.
ZIN adviseert ook de counseling prenatale screening en het SEO uit de Zorgverzekeringswet (en
daarmee uit het basispakket) te halen en om alle onderdelen van de prenatale screening op
dezelfde manier te financieren. Dit wil niet zeggen dat ZIN ervoor pleit dat de zwangere de
prenatale screening zelf betaalt. Het is aan de Minister van VWS om een besluit te nemen over de
wijze van financiering van de prenatale screening. In ieder geval is reeds besloten dat de
financiering van NIPT gedurende de looptijd van de twee Trident-studies niet zal wijzigen. Voor
meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl.

Vragen over NIPT-uitslagen ?

Heeft u als verloskundig zorgverlener vragen over uitslagen van de NIPT dan kunt u telefonisch
contact opnemen met het NIPT-lab in het MUMC : 043-3871272 of 3871273.
U kunt ook een e-mail sturen naar : nipt@mumc.nl
Het Regionaal Centrum is niet betrokken bij de directe patiëntenzorg en heeft dan ook geen
inzicht in uitslagen.

Tarieven prenatale screening 2018
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor prenatale screening 2018 vastgesteld.
De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen:
• counseling € 44,20 • combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een
meerlingzwangerschap € 170,13
• combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 103,11
• SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 148,89
• SEO bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 148,89
Toelichting: In het tarief voor de SEO zit tot en met 2017 een opslag verwerkt voor de financiering
van de Regionale Centra voor Prenatale Screening. Per 2018 gaat de financiering van de
Regionale Centra over naar een directe subsidie van het ministerie van VWS. De opslag voor de
regionale centra op het SEO tarief komt daarmee per 2018 te vervallen. Hieruit volgt dat
aanbieders van prenatale screening geen financiële afdracht meer hoeven te doen aan de
regionale centra.
Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het
screeningslaboratorium.
De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175.

Wachtwoord Peridos wijzigen
Vanwege aangescherpte privacy- en
informatiebeveiligingseisen zal het op korte termijn niet
meer mogelijk zijn om uw Peridos wachtwoord te laten
wijzigen door uw zorginstellingbeheerder of uw
Regionaal centrum. Dit om te voorkomen dat uw
wachtwoord niet alleen bij u, maar ook bij andere personen bekend is. U kunt dan alleen zelf uw
wachtwoord wijzigen of een nieuw wachtwoord aan- maken als u het bent vergeten. Ook voor
nieuwe gebruikers geldt dat er geen wachtwoord meer zal worden verstrekt. Aan nieuwe
gebruikers, of als u uw wachtwoord vergeten bent, stuurt Peridos een e-mail met daarin een link
waarmee een nieuw wachtwoord kan worden aangemaakt. Voor deze communicatie gebruikt
Peridos het e-mail adres dat is ingevuld in het veld "e-mailadres persoonlijk". Het is dus
belangrijk dat u hier een e-mail adres invult waar u altijd toegang tot heeft. Kunt u de mail niet
lezen die Peridos verstuurt, dan is het niet mogelijk om uw wachtwoord te wijzigen en kunt u geen
toegang krijgen tot Peridos. U wordt daarom verzocht uw persoonlijk e-mail adres in Peridos te

controleren en zo nodig aan te passen. Het ingevulde e-mail adres moet uniek zijn binnen Peridos
zodat zeker is dat de verstuurde mail bij de juiste persoon aankomt.

Resultaten 10 jaar SEO
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is een artikel gepubliceerd over de resultaten van
10 jaar SEO. Monique Haak en Manon Gijtenbeek hebben op basis van verschenen publicaties
de resultaten geëvalueerd. Zij constateren dat het SEO zeer effectief is in het opsporen van
meerdere aangeboren afwijkingen : https://www.ntvg.nl/artikelen/het-structureel-echoscopischonderzoek-bij-zwangeren/volledig

Aanleveren gegevens 2017 t/m kwartaal 3 naar Peridos
We verzoeken counselingpraktijken/ziekenhuizen en echocentra de gegevens counseling en
uitkomst c.q. SEO en NT over de periode 1-1-2017 t/m 30-9-2017 uiterlijk 1 november a.s. te
versturen naar Peridos.

Aanleveren uitkomstgegevens
Conform de WBO-vergunning en de landelijke kwaliteitseisen zijn zorginstellingen verplicht alle
gegevens genoemd in de Peridos dataset af te dragen. In deze dataset worden naast de
gegevens counseling, NT, SEO, en combinatietest ook de uitkomst gegevens genoemd. Wij
vragen dan ook alle zorginstellingen die nog geen uitkomstdata aanleveren aan Peridos, dit vanaf
nu te gaan doen. De volgende bronsystemen zijn op dit moment geschikt om de uitkomst
gegevens aan te leveren :
•
•
•
•
•

Chipsoft HIX
Mosos
Vrumun
Onatal (alleen via HL7v3)
Orfeus (alleen via HL7v3)

De komende tijd zullen wij extra aandacht vragen voor de aanlevering van de uitkomst van de
zwangerschap. Tevens wordt er een landelijk project opgezet om de aanlevering van de uitkomst
gegevens te optimaliseren.
Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met het regionaal centrum :
rczon.prenatalescreening@mumc.nl of 043-3872489 of 043-3876776

Vorming Stichting Prenatale Screening ZON
Vanaf 1 januari 2018 zal het huidige Regionaal Centrum Prenatale Screening ZON verdergaan als
zelfstandige stichting : Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland. Dit n.a.v. de
besluitvorming van de Minister van VWS inzake de wijziging in bestuurlijke structuur van de
regionale centra. Voor gecontracteerde zorginstellingen en zorgverleners betekent dit dat u via
Peridos een contractwijziging aangeboden zult krijgen. Inhoudelijk verandert er niets in de
contracten.

Kwaliteitsverslag 2016
Jaarlijks publiceert het regionaal centrum een kwaliteitsjaarverslag. Het verslag over 2016 kunt u
downloaden via de website van het regionaal centrum : kwaliteitsverslag 2016

