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Nieuwsbrief 17, december 2015
Werkwijze screeningslab tijdens feestdagen
In verband met de komende feestdagen willen we u op de hoogte brengen van onze aangepaste
werkwijze. Alle aanvragen die binnen zijn op woensdag 23 (of 30) december vóór 15.00 uur
kunnen verwerkt worden. De resultaten zullen dan 24 (of 31) december bekend zijn en op de
gebruikelijke manier verstuurd worden. Uiteraard zullen verhoogde risico’s meteen telefonisch
worden medegedeeld. U kunt wel de aanvragen insturen. Gelieve hier rekening mee te houden
wanneer u afspraken maakt voor nekplooimetingen.

Tarieven prenatale screening 2016

Voor 2016 zijn de tarieven voor prenatale screening enigszins gewijzigd. De tarieven gelden voor
verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen:
o counseling € 41,36
o combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 160,39
o combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 97,13
o SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 158,78
o SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 140,87
Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het
screeningslaboratorium. Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te dragen opslagtarief.

Jaarplanning Regionaal Centrum PNS 2016
In het komende jaar zullen zoals gebruikelijk weer een aantal nascholingsactiviteiten voor
counselors en echoscopisten georganiseerd worden. De regiobijeenkomst voor alle contractanten

zal in het teken staan van de NIPT – Trident 2 studie. Verder zal voor de derde keer, op basis van
de positieve evaluatie door de deelnemers, een workshop counseling plaatsvinden. Specifiek voor
echoscopisten worden op twee data casuïstiekbesprekingen gehouden. Op dit moment wordt er
hard gewerkt aan de planning. We zullen u begin januari nader informeren.

Peridos : gegevensaanlevering 2015
We verzoeken alle counselingpraktijken en echocentra om in januari a.s. de gegevens prenatale
screening over het jaar 2015 naar Peridos te versturen.

Kwaliteitstoets counseling
Overeenkomstig het besluit van het Platform Regionale Centra voor Prenatale Screening is door
een werkgroep een document uitgewerkt t.b.v. de kwaliteitstoets counseling op hoofdlijnen. Met
het oog op een effectieve en efficiënte verspreiding (door het RC), uitwerking (door u) en
vervolgens verwerking van gegevens na retourzending (door het RC) is een digitaal invulformulier
in ontwikkeling dat benaderbaar is via de site van het RC en langs deze weg, ingevuld retour
gezonden kan worden. Naar verwachting zal dit begin 2016 worden geïmplementeerd. U wordt
t.z.t. nog nader geïnformeerd.

Workshop counseling in oktober jl.
1 oktober jongstleden werd voor de tweede maal de workshop counselen voor gevorderden
georganiseerd door het regionaal centrum in samenwerking met trainers van de academie voor
verloskunde en de afdeling prenatale diagnostiek van het MUMC+. Tevoren kon men 2 leerdoelen
inleveren, en in drie groepen kreeg eenieder de kans om 2 maal een gesprek betreffende
counseling prenatale screening te oefenen. Dit gesprek vond plaats met een professionele acteur,
en werd door een perinatoloog en een trainer van de academie verloskunde van feedback
voorzien.
De workshop werd goed beoordeeld: het gemiddelde cijfer dat de cursisten gaven was een 7,9.
Positieve feedback die gegeven werd door cursisten: ‘Simulatiepatiënten waren heel natuurlijk’,
‘De moeite waard’, ‘Heel leuk, leerzaam en educatief". TOP!!’, ‘Fijn om zo te oefenen’, ‘De
herhaling was prettig’, ‘Het oefenen met kleine teams maakt het een veilige setting’, ‘Feedback op
alle fronten goed!’, ‘Goede trainers’, ‘Mooie casemix’,’telefoon goed item’, ‘Realistische casussen‘,
‘Dit is wat voor mij toepasbaar is in de praktijk: ik kom weer". "in kleine groepjes werken aan
persoonlijke doelen", ‘veel praktijk’
Verbeter punten die de cursisten aangaven : meer aandacht voor MIMEs model, kamers te koud,
meer tijd voor feedback, voorbeeldgesprek, meer inhoudelijke informatie.
Het regionaal centrum is van plan volgend jaar weer een workshop counseling voor gevorderden
te organiseren, en zal de datum zo snel mogelijk prikken.

Kwaliteitsverslag 2014
Alle regionale centra prenatale screening stellen jaarlijks een kwaliteitsverslag op. In dit rapport
wordt in brede zin verslag gedaan van de kwaliteit van de prenatale screening in de eigen regio.
Geïnteresseerden kunnen het kwaliteitsverslag 2014 inzien via de website van het regionaal
centrum : kwaliteitsverslag

Uitslag combinatietest in Peridos
Het streven is dat per februari 2016 de brieven/rapporten met de uitslagen van de combinatietest
voor de aanvrager digitaal beschikbaar zijn in Peridos. We sturen u te zijner tijd de informatie door
hoe het signaal bij de zorgverlener binnen komt dat er een brief/rapport beschikbaar is en waar u
dit kunnen vinden.

Bezwaar tegen registratie in Peridos
Gebleken is dat zorgverleners niet altijd weten hoe zij
om moeten gaan met bezwaar dat cliënten kunnen
maken tegen het vastleggen van hun gegevens in
Peridos. De gegevens van betreffende cliënten kunnen
wel worden opgeladen naar Peridos maar moeten
vervolgens geanonimiseerd worden. De data blijven wel beschikbaar voor analyse maar zijn niet
meer terug te voeren op een specifieke cliënt. De zorgverlener (counselor of echoscopist) kan een
verzoek tot anonimiseren indienen bij het regionaal centrum. Na verwerking van dit verzoek zal
Peridos nieuwe uploads van gegevens voor betreffende cliënt voor betreffende zwangerschap
afkeuren en niet inlezen. Hoe u een dergelijk verzoek tot anonimiseren moet doen, is te lezen in
het document : Anonimiseren cliëntgegevens

BEN leden: wijziging accreditatiepunten in het kwaliteitsregister
Met ingang van 2016 wijzigt de manier waarop de echoscopisten
hun accreditatiepunten bij de BEN kunnen registreren. Wanneer de
echoscopist een door de BEN geaccrediteerde scholing (of
bijeenkomst) wil bezoeken, dient men zich niet alleen bij de
organisator van de scholing aan te melden, maar ook via de agenda
op de website van de BEN. Nadat de scholing is gevolgd, worden
de accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister van de BEN bijgeschreven. Wanneer de
echoscopist zich niet op de BEN-website heeft aangemeld, worden de punten niet bijgeschreven.
Uitzondering hierop is de scholing die door de BEN zelf wordt georganiseerd. Vanaf 2016 moet de
organisator een deelnemerslijst voorzien van (BEN-)lidnummer aanleveren bij de BEN. Dit
betekent dat de echoscopist er rekening mee moet houden dat door de organisator om het
lidnummer gevraagd kan worden.

Landelijke folders prenatale screening
De landelijke folders over screening op downsyndroom en de 20-weken echo zijn geactualiseerd.
U kunt de Nederlandse folders bestellen via de webshop. Vertalingen zijn alleen via de website
van het RIVM [landelijke folders] te downloaden.

Landelijke werkwijze van regionale centra
In Nederland hebben acht Regionale Centra een vergunning voor prenatale screening vanuit de
Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). Aan deze vergunning zijn een aantal voorwaarden gesteld,
bijvoorbeeld op gebied van de coördinatie van de uitvoering, de kwaliteitsborging en de
monitoring. Deze voorwaarden zijn leidraad voor de taken die de Regionale Centra uitvoeren. De
Regionale Centra stemmen hun werkwijze af in het Platform Regionale Centra. In de notitie
“Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening (notitie)” is een actueel overzicht

gegeven van die werkwijze.

Fijne feestdagen !

Bijna aan het einde van 2015 maken we in deze nieuwsbrief van de gelegenheid gebruik u
allemaal alvast fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2016 ! Wij danken al onze
contractanten voor hun tijd en inspanningen in het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van
de prenatale screening in onze regio. We vertrouwen op een goede samenwerking in het nieuwe
jaar !

Bereikbaarheid Regionaal Centrum rondom feestdagen
Van 21 december t/m 1 januari a.s. zijn wij i.v.m. vakanties beperkter bereikbaar. Indien u contact
wenst op te nemen verzoeken wij u een mail te sturen aan : rczon.prenatalescreening@mumc.nl.
Voor dringende vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op : 0623138103
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