Regionaal Centrum Prenatale Screening
Nieuwsbrief 24, mei 2017
Verplichte nascholing NIPT : laatste bijeenkomst !
De SPSRU organiseert namens alle Regionale Centra voor prenatale screening op donderdag 15
juni 2017 een laatste NIPT nascholingsavond.
Voor wie? Zorgverleners die zwangeren actief counselen over de downscreening en het SEO
krijgen voorrang aangezien zij verplicht bijgeschoold moeten zijn over de NIPT. Deze counselors
beschikken dan ook over een registratie en kwaliteitsovereenkomst voor counseling in Peridos.
Na de sluitingsdatum op woensdag 31 mei a.s. worden de aanmeldingen geïnventariseerd en
wordt u door de SPSRU geïnformeerd of u kunt deelnemen aan deze scholingsavond.
Locatie : De scholing vindt plaats in de ROZE collegezaal van het UMC Utrecht, locatie AZU,
Heidelberglaan 100, 3584 CX te Utrecht.
Het programma is als volgt:
• 17.30 uur – 19.00 uur deel 1
• 19.00 uur – 19.30 uur koffiepauze
• 19.30 uur – 21.00 uur deel 2
Let op: de organisatie serveert vooraf geen maaltijd. U kunt op eigen kosten een maaltijd nuttigen
in het restaurant van het UMC Utrecht.
Aanmeldprocedure : Via de website SPSRU kunt u zich aanmelden. Inschrijving is verplicht
vanwege o.a. accreditatie. De nascholing is gratis.
Presentie : Na afloop van de bijeenkomst liggen presentielijsten, gesorteerd op achternaam, op
de tafels zodat u uw handtekening kunt plaatsen.
Accreditatie : Landelijk is bepaald dat 3 accreditatiepunten worden toegekend aan deze
scholing. Na de scholing zullen wij de accreditatie verwerken bij de verschillende beroepsgroepen,
aan de hand van de presentielijsten.
Certificaat : U ontvangt van deze nascholing een certificaat per e-mail. Het certificaat wordt
gekoppeld aan uw opleiding gegevens in Peridos.
Organisatie : Hebt u nog vragen? Neemt u gerust contact op met Els Kruiver via
E.Kruiver@umcutrecht.nl

Agenda nascholing

Casuïstiekbespreking :






Thema : neurosonografie
Datum & tijd : maandag 19 juni 2017 van 18.30 tot 21.15 uur
Locatie : Universiteit Maastricht, Groene Zaal, Universiteitssingel 50 Maastricht
Doelgroep : echoscopisten PNS-PND, gynaecologen en AIOS gynaecologie
Inschrijven : inschrijfformulier casuïstiekbespreking

Regiobijeenkomst : verandering logistiek rondom combinatietest




Datum en tijd : maandag 25 september 2017 (avond)
Locatie : Universiteit Maastricht, Blauwe Zaal, Universiteitssingel 50 Maastricht
Doelgroep : contractanten regionaal centrum PNS ZON Programma en link naar
inschrijfformulier volgen per e-mail en nieuwsbrieven

Tijdens deze regiobijeenkomst komen aan bod : NIPT, combinatietest, verplichte nascholing
counseling. Er is nog ruimte voor andere onderwerpen. Graag zouden we van u vernemen welke
thema's m.b.t. prenatale screening uw interesse hebben. Uw ideeën kunt u mailen naar :
rczon.prenatalescreening@mumc.nl

Verandering logistiek combinatietest
Wegens de landelijke afname van het aantal combinatietesten wordt landelijk overgegaan van 8
screeningslaboratoria naar 1 (of 2) screeningslaboratoria. Dit betekent dat op termijn het
screeningslaboratorium MUMC stopt met de bepalingen voor de combinatietest. De
serumscreening wordt nu in het MUMC door de lage aantallen niet meer dagelijks uitgevoerd
maar 2 keer per week. Om met 1 (of 2) screeningslaboratoria toch heel Nederland goed te kunnen
bedienen, is het belangrijk dat er in heel Nederland uniform gewerkt wordt. Dat betekent dat na
september de counselor de combinatietest aanvraagt in Peridos; de zwangere serum laat prikken
tussen 9 en 11 weken en de NT-echoscopist de echogegevens verzendt naar Peridos. Het
landelijk laboratorium zal vervolgens de uitslag naar Peridos versturen, waar de counselor de
uitslag kan lezen; vergelijkbaar met hoe de NIPT nu gerealiseerd is. Tijdens de regiobijeenkomst
op 15 september zal u nadere uitleg krijgen over dit onderwerp.

Gegevens 2016 aanleveren
Gegevens aanlevering 2016 In verband met de
landelijke monitor prenatale screening 2016 verzoeken
wij u na te gaan of u alle gegevens over 2016 heeft
verstuurd naar Peridos. Is dit nog niet gebeurd dan
verzoeken we u om uiterlijk 15 juni a.s. de gegevens
over heel 2016 op te laden naar Peridos. Als er vragen zijn of u heeft hierbij hulp nodig dan kunt u
contact opnemen met het regionaal centrum : 043-3876776 / 043-3872489 of
rczon.prenatalescreening@mumc.nl

Onatal
Praktijken die werken met bronsysteem Onatal kunnen sinds kort geen gebruik meer maken van
het centrale UZI-certificaat van Onatal om de gegevens prenatale screening via HL7v3 berichten

automatisch naar Peridos te versturen. We adviseren deze praktijken om de gegevens aan te
leveren via Excel-upload naar Peridos. De bronsysteemleveranciers zijn met landelijk beheer
Peridos in overleg om alternatieve wijzen van automatische gegevensaanlevering te realiseren.

Vernieuwde websites over screening op down-, edwards- en
patausyndroom en het SEO
De website van het RIVM over de screening
op down-, edwards- en patausyndroom en
het SEO (Structureel Echoscopisch
Onderzoek) is vernieuwd. Het programma
heet voortaan Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Op
www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo vindt u belangrijke actuele informatie die u in uw dagelijkse
praktijk regelmatig nodig heeft, waaronder: kwaliteitseisen, het draaiboek, informatiematerialen en
de kosten van de testen. Ook staan hier de actuele veelgestelde vragen van de verloskundig
zorgverleners op. De informatie voor zwangeren staat op www.rivm.nl/downscreening, deze
website is niet meer beschikbaar sinds april. Alle actuele informatie voor zwangeren is dan te
vinden op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Praktische tips inrichting counseling
Uit onderzoek is gebleken dat er bij de counseling prenatale screening down-, edwards- en
patausyndroom en het SEO kwaliteitswinst valt te behalen. Daarom zijn de kwaliteitseisen voor
counselors aangescherpt en uitgebreid. Een van die eisen is dat het counselingsgesprek apart
van de intake moet plaatsvinden. Om u houvast te geven bij het (opnieuw) inrichten van de
counseling, hebben we enkele praktische tips op een rij gezet en voorbeeldplanningen gemaakt:
lees hier meer.

DIN 2.1: instructiefilm over counseling is nu beschikbaar
De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) heeft de instructiefilm
"Counseling Prenatale Screening" uitgebracht. De film geeft voorbeelden van counseling in de
praktijk. In een rollenspel worden verschillende scenario ' s doorgenomen en becommentarieerd.
De film dient als illustratie bij het in de DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors
behandelde materiaal, maar was op het moment van verschijnen van de DIN 2.1 nog niet klaar. U
vindt de film hier: https://vimeo.com/207470200 Wachtwoord: DIN2.1

Hoe brengt u www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl onder de
aandacht?
In de laatste week van maart is de informatie over de screening op down-, edwards- en
patausyndroom toegevoegd aan de website voor zwangeren
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Zoals eerder gecommuniceerd is het de bedoeling dat
u de zwangere voorafgaand aan het counselingsgesprek attendeert op deze website. Zwangeren
kunnen zich dan voorbereiden op het counselingsgesprek. Op www.rivm.nl/down-edwards-patauseo/materialen onder "Materialen en documenten voor professionals" vindt u een handleiding over
hoe u de website voor zwangeren onder de aandacht kunt brengen.

Wijzigingen in landelijke kwaliteitseisen
Door de invoering van de TRIDENT-2 studie per 1 april 2017, is er een aantal wijzigingen
doorgevoerd in de landelijke kwaliteitseisen. Dit heeft hier en daar ook geleid tot andere
(tekstuele) wijzigingen:





De inleiding is overal aangepast/aangescherpt.
Algemene teksten zijn gelijk getrokken over de verschillende kwaliteitseisen heen.
De nieuwe naam van het programma is overal doorgevoerd.
De verandering van Centraal Orgaan naar Programma Commissie is overal doorgevoerd.

Hieronder een overzicht in hoofdlijnen van de wijzigingen in de kwaliteitseisen.
1 . Kwaliteitseisen counselor prenatale screening


Het doel om de kwaliteit van de counseling te verbeteren heeft tot een aantal wijzigingen in
kwaliteitseisen geleid; www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl aankaarten, tijdsslot
counselingsgesprek minimaal 30 minuten, los van intake, counseling prenatale screening op
down‐, edwards‐ en patausyndroom en het SEO in één gesprek en wijziging in bijscholing en
vaardigheden van de counselors.

2. Kwaliteitseisen informed consent en privacy


Het Toestemmingsformulier Prenatale screening met NIPT als voorwaarde voor deelname
aan de TRIDENT‐2 studie is toegevoegd.

3. Kwaliteitseisen (algemeen) voor het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)




De verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor een verwijzing naar een Centrum voor
Prenatale Diagnostiek met GUO‐II faciliteiten, niet de counselor. Ditzelfde geldt voor het
stellen van een indicatie voor GUO‐I.
Indien de zwangere ondanks dat er een indicatie is voor een GUO‐I, toch kiest voor een SEO,
dient de counselor deze afwijkende gang van zaken met toelichting van reden te noteren in
het dossier.

4. Kwaliteitseisen SEO‐echoscopist ‐



De voorwaarden voor een SEO‐echoscopist die ooit een kwaliteitsovereenkomst heeft gehad
en een nieuw kwaliteitsovereenkomst wenst in een andere regio zijn toegevoegd.
De paragraaf over verwijzing en verantwoordelijkheden zijn verwijderd gezien het stuk ook
staat in de kwaliteitseisen voor het SEO.

5. Kwaliteitseisen NT‐echoscopist ‐


De voorwaarden voor een NT‐echoscopist die ooit een kwaliteitsovereenkomst heeft gehad
en een nieuw kwaliteitsovereenkomst wenst in een andere regio zijn toegevoegd.

Draaiboek
Teksten in het draaiboek zijn aangepast op de introductie van de TRIDENT-2 per 1 april 2017.

Daarnaast is onder meer de rol van de Programmacommissie Prenatale Screening beschreven.
Er is een sterker onderscheid gemaakt tussen operationele informatie (in het draaiboek) en
achtergrondinformatie (hiervoor wordt verwezen naar de DIN 2.1). Een nieuwe versie van het
draaiboek is te vinden op de website van het RIVM (versie 7.0, april 2017).

NT-metingen
De verwachting is dat het aantal zwangeren dat kiest voor de combinatietest zal afnemen na de
invoering van de TRIDENT-2 studie. Hierdoor zullen minder NT-echoscopisten de norm voor het
minimum aantal echo’s per jaar halen. Op landelijk niveau is afgesproken de aantallen te
monitoren en later in het jaar te evalueren en waar nodig beleidsafspraken te wijzigen.

Regiobijeenkomsten NIPT
Op 13 maart jl. vond in Eindhoven de eerste nascholingsavond over de de invoering van de NIPT
voor alle zwangeren, plaats. De bijeenkomst werd bijgewoond door 284 deelnemers. Een week
later, op 20 maart, volgde de tweede nascholingsbijeenkomst in Maastricht. Deze avond werd
bijgewoond door 271 zorgverleners. De presentaties werden gegeven door drs. Mijntje Pieters,
gynaecoloog-perinatoloog, drs. Karin Oberndorff, kinderarts en dr. Yvonne Arens, klinischgeneticus. Op verzoek van het regionaal centrum stuurden een deel van de aanwezigen feedback
over de inhoud en organisatie van de bijeenkomsten. Het Regionaal Centrum zal deze feedback
evalueren en gebruiken voor het optimaliseren van toekomstige nascholingsactiviteiten.

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de
Regionaal Centrum Prenatale Screening nieuwsbrief.
Uitschrijven

