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Screeningslab MUMC+ : combinatietesten
Sinds de invoering van de NIPT vanaf april jl. is, zoals verwacht, het aantal combinatietesten zeer
sterk gedaald. Onderlinge afstemming tussen Screeningslab en Regionaal Centrum heeft geleid
tot het besluit uitsluitend nog op dinsdagen de kansbepalingen in het kader van de combinatietest
uit te voeren. Mochten echocentra ten aanzien hiervan de NT-planning willen aanpassen dan lijkt
het verstandig om de NT-metingen bijvoorbeeld niet op dinsdag, woensdag en donderdag te
plannen om ervoor te zorgen dat de cliënte op korte termijn na de echo de uitslag krijgt.

Herinrichting proces combinatietest
Het aantal aangevraagde combinatietesten is de laatste weken gemonitord en sinds de introductie
van NIPT flink gedaald. In week 21 was het landelijk totaal aantal combinatietesten 110 per week.
Dit is minder dan 10% van het gemiddeld aantal testen per week van eerdere jaren. Om het kleine
volume analyses uit te voeren en de kwaliteit te behouden, moet het proces worden
geoptimaliseerd. Een aantal wijzigingen is noodzakelijk:
• Het aantal laboratoria dient te worden teruggebracht van 7 naar 1 laboratorium. In de
kwaliteitseisen wordt immers een minimum van 5000 analyses per laboratorium per jaar gesteld.
• De procesinrichting dient zoveel mogelijk landelijk uniform te zijn. Dit betekent dat er zo min
mogelijk regio specifieke werkwijze kunnen worden gehanteerd.
• Er wordt voor de gehele workflow volledig gebruik gemaakt van Peridos: bij de labaanvraag, de
invoer van de NT en de rapportage.
• De referentiefunctie met de kwaliteit controlerende taak wordt gescheiden van het uitvoerende
laboratorium.
De overgang van de regio’s op het nieuwe laboratorium (wordt nog bekend gemaakt welk
laboratorium) zal gefaseerd en niet in één keer worden uitgevoerd. In overleg met de regio’s wordt
onderzocht wie wanneer over kan gaan. De intentie is dat medio november alle regio’s over zijn
naar het nieuwe laboratorium. De bedoeling is dat de regio zuidoost Nederland op 1 oktober 2017
overgaat op de nieuwe werkwijze. Vanaf dan zal ook eerst bloed worden afgenomen (tussen
week 9-11) en daarna de NT meting verricht (* 45-84 mm, passend bij 11+2 tot 14+0 weken).
Tijdens de regiobijeenkomst op 25 september a.s. zult u hier verder over worden geïnformeerd.

Besluit invoering 13-weken echo uitgesteld

Op 22 december 2016 heeft de
Gezondheidsraad een advies aan de minister
aangeboden over de Prenatale Screening in
Nederland. Hierin adviseert de commissie een
landelijk wetenschappelijk onderzoek te doen
naar opname in het programma van een echo
vanaf 12 tot 14 weken zwangerschap. Er wordt
nog gewacht op een besluit van de minister
hierover. Het ziet ernaar uit dat het besluit van
de minister nog enige tijd op zich laat wachten,
omdat dit thema controversieel is verklaard. Dit
betekent dat een nieuw kabinet hierover een besluit moet nemen.
Tot er een besluit is genomen, is het niet toegestaan een 13 wekenecho uit te voeren, zoals
beschreven in het advies van de Gezondheidsraad. Hiervoor is geen WBO-vergunning
afgegeven. Daarnaast geldt nog steeds dat als een zwangere kiest voor de NIPT (TRIDENT-2) ze
niet óók nog een nekplooi(NT)-meting krijgt aangeboden. Een NT-meting heeft bij de NIPT geen
toegevoegde waarde voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom. De NIPT heeft
een hogere sensitiviteit en specificiteit dan de combinatietest. Bovendien is er geen WBOvergunning voor een losse NT-meting.

Folder beschikbaar in 10 talen
Op de website staan vanaf nu alle vertaalde versies van de folder Prenatale screening op down-,
edwards- en patausyndroom. De vertaalde folders zijn online beschikbaar in het Engels, Duits,
Spaans, Papiamento, Frans, Pools, Portugees, Turks, Arabisch en Chinees. Lees meer

Informatie op de site van de praktijk : een voorbeeldtekst

Vanaf 1 april 2017 is de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl beschikbaar. De
zwangere en haar partner vinden hier informatie over prenatale screening op down-, edwards- en
patausyndroom en over de 20 wekenecho. De website bevat ook de keuzehulp Bewust kiezen.
Het RIVM-CvB heeft een standaardtekst gemaakt welke u kunt gebruiken voor plaatsing op uw
website. Hieronder de tekst. In de zwangerschap kunt u uw ongeboren kind laten onderzoeken op
een aantal aangeboren aandoeningen, zoals down-, edwards- of patausyndroom, een open rug of
een hartafwijking. Dit heet prenatale screening. U kunt kiezen voor twee onderzoeken: - de
prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. - of de 20 wekenecho, dat is een
onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. U bepaalt zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen. Bij
uw eerste gesprek vraagt de verloskundige of gynaecoloog [GEBRUIK WAT RELEVANT IS] of u
meer wilt weten over deze screeningen. Wilt u zich alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan
de informatie op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Op deze site vindt u ook een
keuzehulp Bewust kiezen en tips over hoe u met uw partner of anderen kunt bespreken of u deze
onderzoeken wilt. Verder kunt u er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit
onderzoek wilden laten doen.

Vaardigheidstrainingen
Volgens de nieuwe landelijke kwaliteitseisen counselor prenatale screening (versie 7, 23 maart
2017) moet elke counselor met een kwaliteitsovereenkomst de reguliere bijscholing prenatale
screening volgen (in totaal 6 accreditatiepunten per scholing). Het kennisdeel is aangeboden
tijdens de NIPT scholingen in maart jl. Het opleidingsinstituut verzorgt de vaardighedentrainingen
vanaf het najaar 2017. Deze training dient elke counselor vóór eind 2018 gevolgd te hebben.

Tijdens de regiobijeenkomst op 25 september a.s. zal hier ook aandacht aan geschonken worden.

Voorlichtingsfilm
Op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl is een voorlichtingsfilm voor zwangeren
opgenomen. De film bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over de screening op down-,
edwards- en patausyndroom en het tweede deel gaat over de 20 wekenecho. Mocht u de film
voor uw praktijk beschikbaar willen hebben, bijvoorbeeld om af te spelen in de wachtkamer, dan
kunt u een bericht sturen naar het regionaal centrum in Rotterdam:
prenatalescreening@erasmusmc.nl.

Nascholingsagenda 2017
Regiobijeenkomst : 25 september 2017
Onderwerpen : o.a. verandering logistiek combinatietest, NIPT, verplichte nascholing counseling
en onderwerpen die worden ingebracht door gecontracteerde zorgverleners via mail aan :
rczon.prenatalescreening@mumc.nl
Locatie : Universiteit Maastricht, Blauwe Zaal, Universiteitssingel 50 Maastricht.
Tijd : 18.30 – 22.00 uur
Doelgroep : contractanten regionaal centrum PNS zuidoost Nederland
Inschrijven : website regionaal centrum

Casuïstiekbespreking : 22 november 2017
Locatie : Diagnostiek voor U, Boschdijk 1119 Eindhoven
Tijd : 18.00 – 20.30 uur
Doelgroep : echoscopisten, gynaecologen, AIOS
Inschrijven : website regionaal centrum

Samenvatting landelijke (en regionale) monitor 2015
Op de peildatum 27 oktober 2016 waren, landelijk gezien, over het jaar 2015 in totaal 145.419
zwangerschappen met een counselinggesprek , 56.685 zwangerschappen met een
combinatietest , 57.274 zwangerschappen met een nekplooimeting en 145.681 zwangerschappen
met een SEO geregistreerd in Peridos.
Uit de datavalidatie is gebleken dat de kwaliteit van de geleverde data (voor wat betreft de
indicatoren die in 2012, 2013 en 2014 ook al gemonitord werden) goed is voor het jaar 2015. Voor
een aantal indicatoren die gemonitord worden vanaf 2014 is er nog sprake van missende

verrichtingen en lege velden in Peridos; hierbij gaat het met name om de zorgonderdelen
genotypering, GUO en uitkomst.
Voor de regio zuidoost Nederland waren op de genoemde peildatum over het jaar 2015 in totaal
15.530 zwangerschappen met een counselinggesprek, 7741 NT-metingen, 7616
zwangerschappen met een combinatietest en 14.140 zwangerschappen met een SEO.
Het percentage verhoogde kans (op Trisomie 13/Trisomie 18 en Trisomie 21) bedroeg voor de
regio 5%. In 2015 werd bij 3 zwangerschappen een neuraal buis defect vastgesteld.

Format kwaliteitsaudits echocentra
Per 1 juni 2017 is een nieuwe versie van het format kwaliteitsaudit echocentra gepubliceerd bij de
richtlijnen op de website van het RIVM. Een aantal hoofdstukken voor de audit zijn facultatief
gemaakt voor de centra die al eerder gevisiteerd zijn. Het item klachten is toegevoegd, waarden
van de referentiecurven zijn gecorrigeerd en de werkwijze op controle referentiewaarden is
aangepast. Het regionaal centrum ZON gebruikt het landelijke format, en paste de layout iets aan
om het invullen gemakkelijker te maken. Wanneer uw echocentrum gevisiteerd wordt sturen wij u
het regionale format vooraf toe.

Basiscursus counseling prenatale screening
Landelijk zijn er een aantal opleidingsinstituten welke de basiscursus counseling geven. Deze
cursus is bedoeld voor gynaecologen, AIOS, verloskundigen en echoscopisten. De eerstvolgende
basiscursus wordt georganiseerd door de SPSRU op vrijdag 29 september 2017.
Meer informatie vindt u op de website van de Cursus Counseling Prenatale Screening.

Symposium
Op vrijdag 15 september a.s. vindt in het MUMC+ het symposium “Fetal hydrocephalus” plaats.
Nadere informatie over dit symposium leest u hier.

Terugblik casuïstiekbespreking 19 juni jl.
Onlangs organiseerde het Regionaal Centrum weer een casuïstiekbespreking prenatale screening
& diagnostiek. De bijeenkomst stond geheel in het teken van het thema neurosonografie. De
presentaties werden verzorgd door dr. I. Witters, gynaecoloog en drs. S. Koudijs, kinderarts en
beiden werkzaam in het MUMC+. Ruim 40 echoscopisten, gynaecologen en AIOS werkzaam in
de regio woonden de bijeenkomst bij. De reacties op de inhoud van deze nascholing waren
bijzonder positief. De volgende casuïstiekbespreking zal plaatsvinden op woensdag 22 november
a.s. in Eindhoven. Nadere informatie volgt in een mailing.

Bureau Regionaal Centrum
Vanaf 1 mei jl. heeft het Regionaal Centrum een nieuwe collega : mw. Denise Willems. Zij is
aangesteld als secretaresse en volgt als zodanig mw. Christa Britsemmer op.
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