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Doel 

De Contractantenraad van de SPSRM fungeert als klankbord tussen de SPSRM en haar contractanten. 

Beoogd wordt om wederzijds inzicht te bevorderen in de werkzaamheden rondom prenatale screening en 

met elkaar de kwaliteit van prenatale screening in de regio te optimaliseren. 

 

Taak en verantwoordelijkheid 

Interactie tussen de SPSRM en de contractanten over de regionale uitvoering van het programma 

prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO. De SPSRM staat open voor suggesties 

en ervaringen uit de regio die, via de Contractantenraad aandacht krijgen. De bijeenkomsten van de 

Contractenraad zullen niet gebruikt worden als moment om informatie te verstrekken over bijvoorbeeld 

landelijk vastgestelde beleidswijzigingen. Deze informatie wordt via de gebruikelijke kanalen (nieuwsbrief, 

mail, regiomiddagen etc.) onder alle contractanten verspreid. 

 

Samenstelling en benoeming 

1. De Contractantenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 leden en wordt door het bestuur van 

de SPSRM aangesteld. 

2. Vanuit de SPSRM zijn 2 tot 3 leden vertegenwoordigd, waarvan in ieder geval de bestuurder. 

3. De leden van de Contractantenraad zijn in de regio Randstad-Midden actief betrokken bij de 

uitvoering van het Programma Prenatale Screening DEP en SEO en hebben bij voorkeur één of 

meerdere kwaliteitsovereenkomsten voor counseling, NT en/of SEO. 

4. Bij de samenstelling van de Contractantenraad streeft de SPSRM naar een goede 

vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen. 

5. Bij voorkeur vertegenwoordigen de leden van de Contractantenraad een grotere groep 

professionals en is deze achterban georganiseerd.  

6. De leden worden benoemd door (de bestuurder van) de SPSRM voor een termijn van 2 jaar. 

7. Een aftredend lid van de Contractantenraad kan éénmalig worden herbenoemd voor een nieuwe 

termijn van2 jaar. 

 

Werkwijze 

• De bestuurder van de SPSRM treedt op als voorzitter. 

• Twee keer per jaar wordt een vergadering gepland bij de SPSRM in Leiden. 

• De agenda wordt bepaald door input van zowel de Contractantenraad als de SPSRM. 

• De leden van de Contractantenraad nemen actief deel aan de vergaderingen en zijn bereid en in 

staat de achterban te raadplegen voorafgaand aan de vergadering. 

• De SPSRM stuurt minimaal vijf werkdagen voor de vergadering de vergaderstukken. 

• Er is een e-mailadres opengesteld voor de Contractantenraad: contractantenraad@spsrm.nl 

• Op verzoek van de Contractantenraad of (het bestuur van) de SPSRM kan tussentijds een 

vergadering gepland worden. 

 

Vergoeding 

• Aan de leden van de Contractantenraad wordt een vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend 

van 250 euro per bijeenkomst (mits aanwezig). Met een maximum van 500 euro per jaar, dit is 

inclusief reis- en overige kosten.  

 

 

Evaluatie 

De Contractantenraad en de SPSRM evalueren gezamenlijk in september 2020 het functioneren 

van de Contractantenraad. 
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