Regionaal Centrum Prenatale Screening
Nieuwsbrief 15, februari 2015
Agenda
12 maart Regiobijeenkomst
Doelgroep : verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen en AIOS
Thema’s : labaanvragen/uitslagen via Peridos, update NIPT, vergoedingen prenatale screening,
medische indicaties, kennis van trisomie 21,13 en 18
Locatie : Hotel van der Valk Stein-Urmond Tijd 17.00 – 21.30 uur
9 april Casuistiekbespreking
Doelgroep : echoscopisten, GUO-gynaecologen AIOS en betrokken verloskundigen
Thema : casusbespreking prenatale screening – prenatale diagnostiek
Locatie : azM Maastricht, Flendrigzaal, niveau 4
Tijd : 17.30 tot 19.30 uur
1 oktober Workshop counseling PNS voor gevorderden
Doelgroep : verloskundigen en AIOS
Thema : praktische vaardigheidstraining counselen voor gevorderden
Locatie : volgt Tijd : 17.00 – 21.30 uur
12 november Casuistiekbespreking PNS/PND
Doelgroep : echoscopisten, gynaecologen en AIOS
Thema : casusbespreking prenatale screening – prenatale diagnostiek
Locatie : Diagnostiek voor U Eindhoven
Tijd : 17.00 tot 19.00 uur

Drs. Mijntje Pieters, nieuw hoofd regionaal centrum
Sinds 1 januari jl. is mevrouw drs. Mijntje Pieters, gynaecoloog –perinatoloog in het MUMC, het
nieuwe hoofd van het regionaal centrum prenatale screening in de regio zuidoost Nederland. Zij
volgt mevrouw dr. Audrey Coumans op die de hoofdenfunctie vervulde van medio 2010 tot eind
2014.

Wijziging team regionaal centrum
Per 1 januari jl. heeft mw. Ruth Crijns de taken van drs. Renee de Groot overgenomen. Mw. Crijns
is senior-echoscopist en als kwaliteitsmedewerker verbonden aan het regionaal centrum. Zij voert
de jaarlijkse kwaliteitscontroles foetale nekplooimeting uit evenals de tweejaarlijkse SEObeeldbeoordeling. Tevens maakt zij als kwaliteitsmedewerker deel uit van de auditcommissie.

Primeur : workshop counseling
Op 16 oktober 2014 vond in Roermond een cursus prenatale counseling plaats op een geheel

nieuwe wijze ! Een enthousiaste groep van in totaal 16 verloskundigen en gynaecologen in
opleiding werd in drie groepen getraind door een team van gynaecologen-perinatologen en
trainers van de academie verloskunde te Maastricht. De cursisten konden met professionele
acteurs, en zelfs een heuse niet nederlands talige acteur en tolkentelefoon hun counselling
vaardigheden voor prenatale screening oefenen. Hierbij kregen ze ter plekke opbouwende kritiek
en verbetertips van hun collega verloskundigen en gynaecologen in opleiding, en van de trainers.
Wat door de trainers en de cursusten hogelijk aan deze cursus gewaardeerd werd is dat het echt
een cursus voor gevorderden betreft, dat er ruim de tijd is om gespreksvaardigheden te oefenen
en dat er in kleine groepen gewerkt wordt met echte acteurs. Deze nieuwe workshop prenatale
screening voor gevorderden zal op 1 oktober 2015 opnieuw worden georganiseerd: dus bij
interesse: reserveer deze datum in uw agenda!

Peridos en de resultaten van de combinatietest
Er is in de afgelopen maanden veel werk verzet om te komen
tot een snellere verwerking van de uitslagen van de combinatie
test. Er is er voor gekozen om hierbij gebruik te maken van
Peridos, want dan wordt het niet meer noodzakelijk om steeds
opnieuw dezelfde gegevens in te geven: als een verloskundige
een zwangere voor het eerst aanmeldt in Peridos, kunnen alle
verloskundige hulpverleners in de keten vervolgens terugvallen
op de reeds ingebrachte gegevens. Op korte termijn wordt
Peridos uitgebreid met de mogelijkheid om de aanvraag voor het laboratorium in te voeren. Het
laboratorium haalt daarvandaan volledig digitaal en automatisch de benodigde gegevens voor het
uitvoeren van de analyses en de berekening van de verschillende risico’s op trisomieën. Nadat
alle resultaten zijn gecontroleerd en geautoriseerd worden de uitslagen digitaal gerapporteerd
naar Peridos. Dit Peridos traject betreft de labworkflow is opgedeeld in 3 fases.
Fase 1 bestaat uit het implementeren van het digitale aanvraagformulier/labformulier in het
programma Peridos. Het digitale aanvraagformulier is reeds beschikbaar voor alle zorgverleners.
Fase 2 zal in februari starten en deze fase bestaat uit het genereren van werklijsten om de
gegevens uit Peridos door te sturen naar het risicoberekeningsprogramma LifeCycle. Het
programma LifeCycle wordt op het laboratorium gebruikt om aan de hand van de
laboratoriumuitslagen inclusief de daarbij behorende counselings- en echogegevens de
uiteindelijke risicoberekening uit te voeren.
In fase 3 zullen de uitslagen uit LifeCycle digitaal worden teruggestuurd naar Peridos, zodat de
uitslagen ook beschikbaar zijn voor de zorgverleners.
Vanaf fase 2 zijn de uitslagen van de risicoberekening reeds opvraagbaar in Peridos, maar nog
niet in het op dit moment gebruikte formaat (de uitslagbrief). Daarom blijft ook in deze fase de
uitslagbrief van het laboratorium op de normale wijze toegestuurd worden. Als de derde fase van
dit Peridos project is afgerond, zal ook de uitslagbrief digitaal als een *.pdf bestand kunnen
worden opgevraagd. Na realisatie hiervan zal de papieren uitslagbrief verdwijnen.
Tijdens de regiobijeenkomst op 12 maart krijgen jullie verdere informatie over deze nieuwe
werkwijze aan de hand van een presentatie en demonstratie.
Het laboratorium is te bereiken onder de volgende telefoonnummers: Dr. Paul Menheere (0433874695) en Dr. Judith Bons (043-3874712), mevrouw Astrid Steyns en mevrouw Marleen Munch

(043-3874754)

Tarieven prenatale screening 2015
Met ingang van 1 januari jl. gelden de volgende, door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde
tarieven voor prenatale screening :
Counseling : € 41,90
NT-meting :
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 161,96
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 98,74
Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) :
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 159,87
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 141,97

Vergoedingen prenatale screening vanaf 2015
Per 1 januari 2015 verandert een aantal zaken ten
aanzien van de vergoeding en toegang voor
downscreening. De situatie wordt dan als volgt:
Combinatietest:






Aanstaande ouders moeten de combinatietest zelf
betalen.
Dit geldt ook voor zwangere vrouwen van 36 jaar en
ouder.
In sommige gevallen vergoedt de aanvullende
verzekering de combinatietest. Raad de zwangere
aan haar polis te controleren of contact op te nemen
met haar zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel indien sprake is van een medische
indicatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.

Vervolgonderzoek: vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie





De kosten van vervolgonderzoek vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, maar
kunnen ten kosten gaan van het eigen risico.
Zwangere vrouwen komen in aanmerking voor vervolgonderzoek na een verhoogde kans bij
de combinatietest of bij een medische indicatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie
contact op met het PND-centrum.
De directe toegang voor vrouwen van 36 jaar en ouder tot vervolgonderzoek vervalt.

Neem deze informatie mee in de gesprekken. De informatie over vergoeding wijzigt regelmatig.

Raad daarom stellen/vrouwen aan om te kijken op www.rivm.nl/downscreening ( > Hoe verloopt
de screening > Kosten) en contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.

Gewijzigde folder screening op downsyndroom
Recent is de RIVM-folder “ Screening op downsyndroom” gewijzigd. De actuele versie is
gedateerd : januari 2015. Wij verzoeken u ten behoeve van de voorlichting aan uw
clienten/patienten deze versie te gebruiken. De folders zijn te bestellen via de RIVM-webshop :
Folders bestellen

Nieuwe versie draaiboek prenatale screening op downscreening en
structureel echoscopisch onderzoek
Naar aanleiding van besluitvorming in het Centraal Orgaan is het draaiboek eind 2014 aangepast.
De gewijzigde versie hiervan treft u aan op de website van het RIVM : In versie 5.0 is o.a.
informatie toegevoegd m.b.t vergoeding en afschaffing leeftijdsgrens (36 jr.) per januari 2015. Een
uitgebreider overzicht van de wijzigingen en het draaiboek versie 5.0 zijn beschikbaar op :
www.rivm.nl/downscreening/draaiboek

Aanlevering data 2014
Vele zorginstellingen in de regio hebben hun gegevens prenatale screening over 2014 inmiddels
verstuurd naar Peridos; waarvoor onze dank !
Indien u de gegevens 2014 nog niet heeft aangeleverd, verzoeken we u vriendelijk dit alsnog per
omgaande te doen in verband mt de start de regionale analyse van de data. In tegenstelling tot
voorheen is de vraag om, voor zover als mogelijk, uitsluitend de gegevens over geheel 2014, op
te laden. Oudere data zijn op dit moment niet relevant en heropladen hiervan zorgt voor
overbelasting van het systeem. Verder vragen wij om alvorens de gegevens te versturen te
controleren in hoeverre de data correct en compleet zijn.
Als u vragen heeft of assistentie wenst hierbij, kunt u contact opnemen met Marian Daemen,
regiobeheerder Peridos.

DIN , geldigheid certificaat
Afgelopen jaar hebben wij, naar aanleiding van het besluit van de Begeleidingscommissie, alle
counselors verzocht om de DIN (Digitale Individuele Nascholing) te volgen en om een kopie van
het certificaat voor registratie in de landelijke database op te sturen naar het regionaal centrum
(uiterste inleverdatum 31-12-2015).
Vervolgens zijn er vanuit de regio vragen gesteld over de geldigheidsduur van dit certificaat. Ook
hierover heeft de Begeleidingscommissie onlangs een standpunt ingenomen. Het besluit van de
commissie houdt in dat herhaling van de DIN gevraagd wordt op het moment dat de module
wijzigt in verband met veranderingen in het screeningsprogramma. Als gevolg van de invoering
van de NIPT is de DIN in 2014 gewijzigd. Concreet betekent dit dat counselors de DIN, versie
2014 gevolgd moeten hebben per 31-12-2015.

Volgen DIN door AIOS
Arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog zijn in november jl. geinformeerd over de
verplichting tot het volgen van een basiscursus counseling prenatale screening. Verloskundigen
en gynaecologen die in de regio counselen dienen naast een basiscursus ook de DIN (digitale
individuele nascholing) via de website van het RIVM te doorlopen. De Begeleidingscommissie van
het regionaal centrum heeft in het verlengde hiervan bepaald dat ook AIOS in opleiding in de regio
zuidoost Nederland deze digitale nascholingsmodule moeten doorlopen en een kopie van het
certificaat moeten opsturen naar het regionaal centrum uiterlijk 31 december 2015. De DIN is te
raadplegen via de website van het RIVM : DIN
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