Regionaal Centrum
Prenatale Screening
Nieuwsbrief 37, mei 2019
Rectificatie: Deelname counselingstoets counselors die in 2017
afstudeerden
Eerder werd in deze nieuwsbrief vermeld dat iedereen die in 2017-2018 is afgestudeerd, deze
ronde niet mee hoeft te doen aan de counselings toets vanuit Traintool. Dit is niet helemaal
correct. Wat hier bedoeld werd, is dat de afgestudeerden uit 2017 en 2018 in kalenderjaar 2019
niet mee hoeven te doen aan de toets. Dat is niet hetzelfde als helemaal niet deelnemen. Voor
counselors die in 2017 zijn afgestudeerd, geldt dat zij wél in deze ronde mee moeten doen, maar
uitstel voor deelname krijgen tot in 2020. Zij worden dus vanaf 1-1-2020 meegenomen in de
selectie en dienen de toets counselingsvaardigheden via Traintool af te ronden. Voor
afgestudeerden in 2018 geldt wél dat zij helemaal zijn vrijgesteld van deze toets in deze ronde. Zij
zullen pas in een volgende ronde de counselingstoets hoeven maken.

Procesevaluatie counseling prenatale screening
Zoals in een nieuwsbericht van de KNOV (29-1-2019) is aangegeven, hebben de KNOV, het
RIVM-CvB en de regionale centra meerdere bezwaarbrieven ontvangen over de kwaliteitseisen
voor het counselen prenatale screening. Deze bezwaren en klachten nemen wij serieus. In de
eerste helft van 2019 is er een evaluatie om na te gaan hoe de nieuwe en aangescherpte eisen in
de praktijk zijn gebracht en waar men tegenaan loopt. Het eerste deel van het onderzoek, diepteinterviews met counselors, is inmiddels afgerond. Binnenkort volgt een grootschalig online
vragenlijstonderzoek onder alle counselors. Zo krijgen we een beeld van de uitvoering en succesen verbeterfactoren. Deze input wordt gebruikt om het pakket aan kwaliteitseisen gaandeweg bij
te sturen, om de kwaliteit van de counseling én de uitvoering ervan te optimaliseren. Begin mei
ontvangen alle counselors via het Regionaal Centrum een uitnodiging voor deelname aan de
vragenlijst. De resultaten worden na de zomer verwacht.

Traintool en privacy
Vanaf nu worden alle counselors in Nederland uitgenodigd deel te nemen aan de toets
counselingsvaardigheden van TrainTool. De regionale centra ontvangen met regelmaat vragen
over de privacy van de counselor. De filmpjes die je als counselor opneemt, worden in de
beveiligde omgeving van TrainTool in Nederland opgeslagen. Alleen de coach bekijkt deze
filmpjes om de toets te kunnen beoordelen. De coaches geven aan wanneer zij de counselor
kennen en daarom niet de aangewezen persoon zijn om de toets te beoordelen. De opgenomen
filmpjes blijven volgens de wettelijke bewaartermijn zes weken bewaard nadat de licentie van

twee maanden is afgelopen. Dit geeft de counselor de ruimte om eventueel bezwaar te maken op
de uitslag van de toets. Daarna worden de filmpjes en persoonsgegevens vernietigd. De
Regionale Centra hebben geen toegang tot de opgenomen filmpjes, het verslag en andere
gegevens die in het systeem van TrainTool worden opgeslagen. De TrainTool software voldoet
aan de strengste eisen omtrent informatiebeveiliging, is hiervoor gecertificeerd (ISO27001) en
voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG, die per 25 mei 2018 in werking is
getreden. Heb je nog andere vragen over de privacy, neem dan contact op met het regionaal
centrum.

Inhalen punten nascholingsronde counseling 2017-2018
Eén van de kwaliteitseisen gesteld aan counselors is dat in de nascholingsronde 2017-2018
tenminste 12 accreditatiepunten behaald dienden te worden :
•
•
•
•

Verplichte nascholing NIPT in 2017 : 3 punten
DIN 2.1 : 3 punten
Reguliere bijscholing vaardigheidstraining : 4 punten
Scholing op het gebied van counseling (b.v. regionale themabijeenkomsten georganiseerd
door de regionale centra) : 2 punten

Landelijk is afgesproken dat, mochten de overige 2 punten voor ‘scholing op het gebied van
counseling’ in 2017-2018 nog niet zijn gevolgd, deze punten ingehaald kunnen worden in 2019
door bijvoorbeeld een regiobijeenkomst te volgen bij het eigen regionaal centrum of bij een ander
regionaal centrum. SPSZON organiseert in 2019 een regiobijeenkomst op maandag 16
september (avond). De data voor regiobijeenkomsten in andere regio’s vindt u op de website van
het RIVM.
De accreditatiepunten voor het bijwonen van een regiobijeenkomst zullen automatisch
bijgeschreven worden in uw Peridos account.
Op de website van het RIVM vindt u de eisen t.a.v. de nascholingsronde counseling 2019-2020 :
nascholingsronde 2019-2020

E-learning “Nascholing Prenatale Screening voor counselors”
begin mei beschikbaar

Deze e-learning vervangt de huidige Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN
2.1). De e-learning bestaat uit 10 modules en een afsluitende toets.
Via een link op https://www.rivm.nl/prenatale-screening/elearning maakt u vanaf begin mei een
inlogaccount aan, dit account is 2 weken geldig. Gedurende deze 2 weken kunt u de e-learning
volgen.
De e-learning is geaccrediteerd met 3 punten door KNOV, NVOG, BEN en Kwaliteitsregister
V&VN.

Basiscursus counseling
In het Amsterdam UMC wordt in 2019 twee maal een basiscursus counseling prenatale screening
aangeboden, te weten op 21 juni en 25 november. Aanmelden is mogelijk via de website van de
SPSAO:
https://www.spsao.nl/21-juni-2019-basiscursus-counselen-over-pren-screening/
https://www.spsao.nl/basiscursus-counselen-over-pren-screening-25-november-2019/

Peildatum 1 mei 2019
1 mei geldt als peildatum voor de individuele toetsing van counselors en echoscopisten prenatale
screening. De toetsing heeft betrekking op : evaluatie van normaantallen over 2018 (counseling
en SEO) en op gevolgde nascholing (nascholing counseling ronde 2017-2018).
Bent u als counselor of echoscopist een gedeelte van het jaar niet actief geweest en heeft u het
regionaal centrum hiervan in kennis gesteld dan wordt hiermee in de evaluatie rekening
gehouden.
Counselors ontvangen bericht over de aantallen counselinggesprekken in 2018 en de in 20172018 gevolgde nascholing.
Echoscopisten ontvangen bericht over de aantallen SEO; de gevolgde nascholing wordt
geëvalueerd tijdens de audits bij de echocentra.
De toetsing van de normaantallen NT vindt plaats in het laatste kwartaal 2019; de
toetsingsperiode betreft 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019. NT-echoscopisten
ontvangen hierover eind 2019 bericht.

Terugkoppeling bijscholing termijnecho d.d. 22 maart jl.
Op 22 maart jl. organiseerde SPSZON een bijscholing termijnecho voor 1e lijns verloskundigen,
klinisch verloskundigen en AIOS. Ruim 40 zorgverleners namen deel aan deze hands on
echotraining welke was gericht op de uitvoering van de terwijnecho. De training, in kleine groepen,
werd verzorgd door echoscopisten van het PND-centrum van het MUMC. De deelnemers gaven
aan deze bijscholing als heel nuttig en voor herhaling vatbaar te beschouwen.

Verwerkersovereenkomst
Het antwoord op de vraag “Is er een verwerkersovereenkomst nodig tussen een verloskundige
praktijk/echocentrum/ziekenhuis en Peridos/Regionaal Centrum?” is aangepast en is nu als volgt :
Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig. Uit juridische toetsing blijkt dat er geen sprake is
van een verwerkersrelatie tussen Regionale Centra en zorginstellingen. Elk Regionaal Centrum
(RC) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 AVG voor de verwerking van
persoonsgegevens van de deelnemers binnen diens werkgebied, voor de taken die zij op grond
van de WBO vergunning uitvoert. Daarnaast geldt dat een zorginstelling voor haar eigen doel en
vanuit een eigen verantwoordelijkheid de persoonsgegevens van haar cliënten verwerkt. Er is dus
sprake van twee verwerkingsverantwoordelijken (het RC en de zorgaanbieder) die via Peridos
persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Op grond daarvan hoeft er dan ook geen
verwerkersovereenkomst te worden afgesloten. De ‘Samenwerkingsovereenkomst voor het
verwerken van persoonsgegevens’ en het ‘Gebruikersreglement Peridos’ vormen de basis voor de
uitwisseling van persoonsgegevens tussen de zorgaanbieder en het RC.

Informatiebeveiliging
Bent u binnen uw organisatie degene die verantwoordelijk is voor het aanleveren van gegevens
via uploads naar Peridos dan verzoeken we u contact op te nemen met het regionaal centrum om
in Peridos de rol zorginstellingbeheerder te krijgen; het is nadrukkelijk niet geoorloofd om t.b.v. het
uploaden gebruik te maken van inloggegevens van een collega die deze rol heeft.
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