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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de 

regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. Heeft u vragen naar 

aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt ons bereiken via  

 071 – 200 12 20 of info@spsrm.nl 
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CORONACRISIS EN PNS 

 

Update  

De NVOG, de KNOV, de BEN en het RIVM vinden het noodzakelijk dat het SEO gedurende de coronacrisis 

toegankelijk blijft voor zwangeren. Om veiligheid van zowel zwangere als echoscopist zoveel mogelijk te 

waarborgen, zijn aanvullende maatregelen gesteld.   

➢ Counseling: zoveel mogelijk telefonisch. 

➢ NIPT: bloedafnamelocaties kunnen tijdelijk wijzigen. 

➢ SEO: aangepast landelijk beleid.  

Dit beleid heeft als doel echoscopisten en zwangeren zoveel als mogelijk te beschermen. 

Kijk voor de meest actuele informatie op www.pns.nl. Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen 

in de uitvoering van de prenatale screening? Neem dan contact met ons op.  

 

Vanwege de huidige situatie en de daarmee samenhangende zorgen en drukte die u als zorgverlener 

ervaart, zijn er op landelijk niveau een aantal besluiten genomen zodat u meer ruimte heeft om uw 

werkzaamheden adequaat te plannen in deze bijzondere tijd.  

 

Audits echocentra  

Audits van echocentra zijn in overleg met de betreffende echocentra daar waar nodig uitgesteld en later 

in het jaar gepland.  

 

Beeldbeoordeling 2020 

De geplande beeldbeoordelingen worden in overleg met de echoscopisten daar waar nodig verplaatst 

naar later dit kalenderjaar. Nieuw te plannen beeldbeoordelingen zullen in overleg met echoscopisten 

worden bepaald. 

 

TrainTool 

Tot de zomer stuurt TrainTool geen uitnodigingen meer voor deelname aan de toets 

counselingsvaardigheden. U ontvangt hierover bericht van TrainTool. Dit geldt ook als u verplicht bent tot 

deelname aan TrainTool in het licht van de landelijke kwaliteitsafspraken. De verplichte deelname aan 

TrainTool blijft wel staan maar zal later in het najaar plaatsvinden. Betreffende counselors hebben van 

SPSRM op 6 april jl. per mail een bericht hierover ontvangen. 

 

Digitale audit counseling 

Landelijk is afgesproken om de geplande audits voorlopig uit te stellen naar later dit jaar. Mocht het voor 

u juist wel goed uitkomen om met de audit counseling te starten dan vragen wij u om ons een e-mail te 

sturen naar info@spsrm.nl onder vermelding van de naam van de praktijk en de naam van de persoon die 

de audit gaat uitvoeren. 

 

In deze mail kunt u ook aangeven wanneer u wilt starten met de audit.  

Op de geplande datum ontvangt de contactpersoon een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te 

vullen. Het invullen neemt ongeveer 30-45 minuten in beslag. De antwoorden op de vragen worden 

beoordeeld aan de hand van de landelijke kwaliteitseisen. De contactpersoon ontvangt een 

terugkoppeling van de bevindingen met daarin eventuele advies- en verbeterpunten. 

http://www.pns.nl/
mailto:info@spsrm.nl
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Flexpool echoscopisten BEN 

Graag attenderen wij u op de flexpool van echoscopisten in tijden van coronacrisis. 

Lees hier meer over op: https://www.echoscopisten.nl/nl/vacature/flexpool-echoscopisten-covid-19. 

 

Tijdige uitvoering SEO 

Door de coronacrisis is het belangrijk om de uitvoering van het SEO tijdig uit te voeren in verband met 

eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslagtermijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale 

Diagnostiek. Zoals in het tijdelijk aangepaste beleid SEO is te lezen is het advies t.a.v. nog in te plannen 

SEO afspraken: probeer deze niet later dan 19+0 weken in te plannen. Is de zwangere mogelijk besmet op 

het moment van het SEO? Dan is er voldoende tijd het SEO later uit te voeren. Wij vragen counselors om 

zwangeren hierop voor te bereiden, zodat hier bij de planning van de afspraken voor het SEO rekening 

mee kan worden gehouden. 

 

 

Combinatietest – wijzigingen vanwege afname serumtesten 

In verband met het afgenomen aantal serumtesten in 2019 ten opzichte van 2018 hebben Star-SHL, het 

RIVM en de Regionale Centra een aantal afspraken gemaakt:  

➢ De serumtesten voor de combinatietest worden met ingang van 1 april 2020 alleen nog op dinsdag 

en vrijdag uitgevoerd.  

➢ Star-SHL is genoodzaakt met ingang van 1 april 2020 het maximum van het afgeleide NZa-tarief van  

€ 71,38 per serumtest in rekening te brengen (in plaats van € 65,22). Het tarief van de combinatietest 
voor de zwangere blijft ongewijzigd.  

 

Vanwege de aankomende feestdagen zijn er een aantal werkafspraken gemaakt met betrekking tot 

bewaren en verzenden van serum ten behoeve van de combinatietest. Deze afspraken en meer 

informatie over de hierboven vermelde wijzigingen leest u in het volledige bericht van Star-SHL. 

 

Risico’s registratie op andermans naam  
De Regionale Centra prenatale screening merken dat counselingsgesprekken soms op naam van een 

andere counselor geregistreerd worden dan op naam van degene die in werkelijkheid gecounseld heeft. 

Belangrijk voor de zorginstelling en de betrokken zorgverleners is dat de registratie op andermans naam 

risico’s geeft op aansprakelijkheidsstelling in geval van ontevreden cliënten en vanwege deze vorm van 
fraude. Op http://www.peridos.nl/avg kunt u hier meer over lezen.   

 

Wij willen u wijzen op uw en onze plichten in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), zoals het borgen van de juistheid van gegevens, de beveiliging van de 

verwerking van persoonsgegevens en het melden van een inbreuk hierop. Het Regionaal Centrum zal 

registratie op andermans naam moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het RIVM. Tevens 

kan een melding bij de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd nodig zijn.  

 

 

 

 

 

ALGEMEEN 

https://www.echoscopisten.nl/nl/vacature/flexpool-echoscopisten-covid-19
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus
https://spsrm.sharepoint.com/Gedeelde%20%20documenten/PNS/NIEUWSBRIEVEN/2020%20Nieuwsbrief/2020%20APRIL%20Nieuwsbrief%20star-shl.pdf
http://www.peridos.nl/avg
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De risico’s zijn eenvoudig te voorkomen door de counseling prenatale screening in uw organisatie alleen 

te laten uitvoeren door counselors die een kwaliteitsovereenkomst counseling hebben én geregistreerd 

zijn in uw zorginstelling als counselor. De counselingsgesprekken moeten geregistreerd worden op de 

naam van degene die het counselingsgesprek heeft gevoerd. Deze naam mag niet gewijzigd worden 

voorafgaand aan de aanlevering van de gegevens aan Peridos. 

 

 

ECHO 

 

Update 1e trimester SEO (13-wekenecho) 

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft het RIVM gevraagd voorbereidingen te treffen 

voor het implementeren van de 13 wekenecho, oftewel het eerste trimester SEO in Nederland. Op dit 

moment wordt hard gewerkt aan deze voorbereidingen. Het RIVM werkt hiervoor nauw samen met de 

verschillende beroepsgroepen, de regionale centra, vertegenwoordiging van de patiëntenorganisaties en 

vakinhoudelijk experts. 

 

Het eerste trimester SEO in onderzoekssetting  

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dat wil zeggen dat 

het RIVM, samen met bovengenoemde partijen, het eerste trimester SEO in Nederland implementeert als 

landelijk bevolkingsonderzoek. Dit betekent dat indien een zwangere wil deelnemen aan het eerste 

trimester SEO, zij ook deelneemt aan het wetenschappelijk onderzoek. Dit is vergelijkbaar met de NIPT in 

Nederland. Voor het uitvoeren van dit onderzoek heeft ZonMW op 28 november 2019 een 

subsidieoproep uitgezet binnen het programma Zwangerschap en geboorte II. Indienen van een 

onderzoeksvoorstel kon tot en met 18 februari 2020. Naar verwachting vindt de gunning plaats voor de 

zomer van 2020. 

 

Kwaliteitsstandaard  

Inmiddels is de kwaliteitsstandaard vastgesteld. Hierin is beschreven naar welke structuren tijdens het 

eerste trimester SEO gekeken moet worden. Deze standaard is in de Programmacommissie Prenatale 

Screening van het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek besproken en vastgesteld. De 

kwaliteitsstandaard voor het eerste trimester SEO is hier te vinden: 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsstandaard-eerste-trimester-seo-ter-informatie.  

De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld samen met vakinhoudelijke experts, vertegenwoordigers van de 

KNOV , NVOG, BEN, VKGL, VKGN , de Regionale Centra en het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek. 

 

Verloop informatievoorziening 

Het invoeren van een dergelijke screening is uiterst complex waarbij de voortgang afhankelijk is van vele 

zaken. Wij begrijpen dat er nog veel vragen leven bij de zorgverleners en doen ons uiterste best deze te 

adresseren. Tegelijkertijd begrijpen wij dat zorgverleners op dit moment de handen vol hebben aan de 

gevolgen van de corona-uitbraak. Zo gauw er nieuwe feiten te melden zijn in de voortgang van de 

implementatie van de eerste trimester SEO, zoals opleiden van echoscopisten, bijscholen van counselors, 

ICT en verdere details die een succesvolle implementatie mogelijk moeten maken, zullen wij u direct 

informeren. 

 

https://regionaalcentrumprenatalescreening.cmail19.com/t/t-l-nkthte-jltittlkh-e/
https://regionaalcentrumprenatalescreening.cmail19.com/t/t-l-nkthte-jltittlkh-e/
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Gegevenslevering per kwartaal 

Zoals wij ook in onze nieuwsbrief van maart 2020 hebben vermeld, verzoeken wij alle praktijken om ieder 

kwartaal de screeningsgegevens aan te leveren in Peridos. Praktijken die niet hebben aangeleverd zullen 

wij 1 maand na het verstrijken van het kwartaal een herinneringsmail sturen.  

Uiteraard geldt ook hiervoor dat wij begrip hebben voor de huidige situatie als dergelijke zaken niet 

bovenaan uw prioriteitenlijstje staan. Toch willen wij u meegeven dat regelmatige aanlevering van de 

screeningsgegevens voorkomt dat de zorginstellingbeheerder veel correcties moet aanbrengen in één 

keer en houden ook de zorgverleners zicht op het aantal door hen uitgevoerde verrichtingen. 

 

 

NIPT 

 

NIPT – Invoering in reguliere screening per 2023 haalbaar  
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS een uitvoeringstoets over NIPT verricht. Het 

RIVM concludeert in deze uitvoeringstoets dat het haalbaar is om per april 2023 de NIPT in het landelijke 

screeningsprogramma in te voeren. Voortvarende voorbereiding door de betrokken partijen is een 

voorwaarde voor de implementatie in april 2023. De minister van VWS zal de uitvoeringstoets aanbieden 

aan de Tweede Kamer. Rond de zomer zal de minister van VWS zijn beleidsreactie op deze 

uitvoeringstoets geven. 

NIPT-aanvragen zonder geregistreerde counseling 

De SPSRM ontvangt iedere 3 maanden vanuit Landelijk Beheer Peridos een overzicht per zorginstelling 

hoeveel NIPT-aanvragen waren zonder dat hiervan een counseling is aangeleverd in Peridos. Dit kan twee 

dingen betekenen: 

1. Het counselingsgesprek voorafgaand aan de NIPT-aanvraag wordt niet geregistreerd in het 

bronsysteem en in het verlengde daarvan niet aangeleverd in Peridos. 

2. Er wordt geen counseling uitgevoerd. 

Wij willen u erop wijzen dat een NIPT-aanvraag altijd vooraf gegaan moet worden door een 

counselingsgesprek. Counseling heeft twee doelen: informatie uitwisselen en hulp bieden aan de 

zwangere en haar partner bij de beslissing om wel of niet prenatale screening te laten uitvoeren. 

Betreffende praktijken ontvangen binnenkort van ons een mail. 

 

Aangepaste openingstijden NIPT en afleveradressen koeriers 

De NIPT labs in de twee regio's Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten op de volgende dagen in het 

voorjaar 2020: 

➢ 2e  Paasdag - maandag 13 april 

➢ Koningsdag - maandag 27 april 

➢ Bevrijdingsdag - dinsdag 5 mei  

➢ Hemelvaartsdag - donderdag 21 mei 

➢ 2e Pinksterdag - maandag 1 juni 

PERIDOS  
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Tussen afname en verwerking van het bloed mag maximaal 4 dagen zitten. Daarom is het belangrijk rond 

deze dagen rekening te houden met  de duur van het transport van de bloedbuizen. Bloed dat te laat 

binnenkomt kan niet meer worden verwerkt.  

Let op: u kunt gebruik maken van verzending per koerier in plaats van medische post rondom deze 

feestdagen. Voor samples voor het VUmc is dit de enige optie op Goede vrijdag, omdat de postkamer die 

dag gesloten is (NIPT monsterontvangst en lab zijn wel open). Voor de bezorgadressen van de 3 NIPT labs 

klik hier. De koerierskosten kunt u declareren zoals vermeld in de dienstverleningsovereenkomst.  

 

Bloedafname NIPT: Uiterlijk binnen op NIPT lab voor regio: Uiterlijk binnen op NIPT lab voor 

regio: 

  Amsterdam (VUmc) 

  

Rotterdam (Erasmus MC) 

t/m woensdag 8 april Donderdag 9 april 

Alleen per koerier verzenden, want de 

postkamer VUmc is Goede Vrijdag 

dicht! 

Donderdag 9 april 

Donderdag 9 april  Vrijdag 10 april voor 12 uur (!) 

Alleen per koerier verzenden, want de 

postkamer VUmc is Goede Vrijdag 

dicht!  

Vrijdag 10 april voor 12 uur (!) 

Vrijdag 10 april  Dinsdag 14 april voor 12 uur (!) Dinsdag 14 april voor 12 uur (!) 

t/m donderdag 23 

april 

Vrijdag 24 april voor 12 uur (!) Vrijdag 24 april voor 12 uur (!) 

Vrijdag 24 april  Dinsdag 28 april voor 12 uur (!) Dinsdag 28 april voor 12 uur (!) 

t/m dinsdag 19 mei Woensdag 20 mei Woensdag 20 mei 

Woensdag 20 mei Vrijdag 22 mei voor 12 uur (!) Vrijdag 22 mei voor 12 uur (!) 

t/m woensdag 27 mei Donderdag 28 mei Donderdag 28 mei 

Donderdag 28 mei Vrijdag 29 mei voor 12 uur (!) Vrijdag 29 mei voor 12 uur (!) 

Vrijdag 29 mei Dinsdag 2 juni voor 12 uur (!) Dinsdag 2 juni voor 12 uur (!) 

 

https://spsrandstadmidden.nl/wp-content/uploads/Bezorgadressen-NIPT-labs-voor-koeriers.pdf

