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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 - info@spsrm.nl of kijk op www.spsrm.nl voor meer informatie.  
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ALGEMEEN 

 

Stand van zaken invoering 1e trimester SEO 

Het RIVM-CvB, de Regionale Centra en betrokken veldpartijen treffen voorbereidingen voor het invoeren 

van het 1e trimester SEO in onderzoekssetting. Recent hebben alle gecontracteerde echocentra in het 

land een vragenlijst ontvangen om meer inzicht te krijgen in de SEO-capaciteit in de centra. Tegelijkertijd 

is ook een update gestuurd naar de echocentra en de echoscopisten in onze regio over de invoering van 

het 1e trimester SEO in onderzoekssetting met daarin onderwerpen als opleiding, tarief, normaantallen, 

etc. De update namens het RIVM is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 

Meer informatie over het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad over 

‘Opleiden echoscopisten voor de 13-wekenecho’ is te lezen via onderstaande link: 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/07/15/wbo-opleiden-echoscopisten-voor-

13-wekenecho. 

 

Nieuwe versie folders  

Er zijn nieuwe versies van de folders screening op down-, edwards- en patausyndroom (klik hier) en de 20 

weken echo beschikbaar (klik hier). De belangrijkste wijzigingen ten opzichte 

van de vorige versie (mei 2019) zijn: 

➢ Aangepaste informatie over de mogelijkheid van de NIPT bij 

meerlingzwangerschappen. 

➢ Uitleg over opslag van counselinggegevens (geen expliciete 

toestemming meer nodig). 

➢ Het taalniveau is vereenvoudigd.  

➢ De website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl is vervangen door www.pns.nl. 

Indien u op uw website verwijst naar de folders van het RIVM adviseren wij u om te checken of de link 

ook daadwerkelijk naar de nieuwste versie gaat. De nieuwe folders zijn te bestellen via de webshop van 

het RIVM klik hier. 

 

Landelijke monitor prenatale screening 2018 

De landelijke monitor prenatale screening 2018 is beschikbaar. Hierin is de uitvoering van de prenatale 

screening beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in Peridos. Er is een 

monitor voor professionals en een publieksmonitor. Beiden zijn te vinden op:  

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/monitor 

In 2018 was: 

➢ bij 5% van de CT een verhoogde kansuitslag voor trisomie 13,18 of 21, 

➢ bij 0,5% van de NIPT-onderzoeken een afwijkende uitslag trisomie 13, 18 of 21, 

➢ bij 4,4% van de SEO’s een vermoeden op een aandoening, 

➢ bij 0,04% van de SEO’s een vermoeden op een neuraal buisdefect.  

Opvallend is dat bij 7% van de zwangerschappen met een NIPT en bij 6% van de zwangerschappen met 

een SEO geen counseling is aangeleverd in Peridos.  
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Trends kerncijfers van in Peridos geregistreerde zorgonderdelen  

 
Uit de landelijke monitor 2018 Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek 

 

 

 

ECHO 

 

Kwaliteitseis structureel echoscopisch onderzoek aangepast 

Er zijn aanpassingen in het protocol foetale biometrie en er is een nieuwe richtlijn pyelectasie. Als 

gevolg daarvan zijn aanpassingen doorgevoerd in de kwaliteitseisen (algemeen) voor het structureel 

echoscopisch onderzoek (SEO). U vindt de aangepaste kwaliteitseis hier. 

o Verwijzing foetale biometrie 

Een AC (abdominal circumference) en HC (head circumference) > P97,7 zijn niet langer een 

indicatie om te verwijzen naar een PND-centrum. 

o Vervolgecho bij pyelectasie  

Bij een pyelectasie >7mm en <10mm tijdens het SEO is een herbeoordeling middels een 

vervolgecho bij 32 weken geïndiceerd. Pyelectasie >10 mm is reden voor directe verwijzing naar 

een PND-centrum. De vervolgecho voor pyelectasie is onderdeel van het SEO en kan daarom 

niet apart worden gedeclareerd. Ook moet deze echo uitgevoerd worden door een SEO-

echoscopist. Conform de richtlijn van de NVOG dienen naast het onderzoek naar de pyela ook 

de volgende structuren te worden beoordeeld: hartactie, ligging van de foetus, placenta, 

vruchtwater en biometrie. 
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COUNSELING  

Start digitale audit counseling per 1 september a.s. en proces 

Op 1 september a.s. heeft de SPSRM de uitgestelde digitale audits ingepland bij alle counselingspraktijken 

waarbij nog geen audit heeft plaatsgevonden in verband met uitstel door de coronacrisis. De 

‘contactpersoon audit counseling’ ontvangt op 1 september a.s. per mail een uitnodiging om een digitale 

vragenlijst in te vullen. De contactpersoon heeft vervolgens de hele maand om de vragenlijst voor de 

praktijk in te vullen, dit duurt ongeveer 30 minuten. De antwoorden op de vragen worden door de SPSRM 

beoordeeld aan de hand van de landelijke kwaliteitseisen. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst 

worden in voorkomende gevallen actie- en verbeterpunten geformuleerd. De duur van het gehele 

auditproces is afhankelijk van de voortgang in de opvolging van de actie- en verbeterpunten door de 

counselingspraktijk. Heeft u vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 

NIPT  

 

Voorbereidingen NIPT in reguliere screeningsprogramma 

Op dit moment is de NIPT (niet-invasieve prenatale test) beschikbaar als onderdeel van wetenschappelijk 

onderzoek (TRIDENT 2). Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

heeft het RIVM gevraagd om te beginnen met de voorbereidingen om de NIPT in het regulier 

screeningsprogramma op te nemen. Zo blijft ook na april 2023 de NIPT beschikbaar. Eerder was in april 

2020 een onderzoek naar de invoering van de NIPT door het RIVM opgeleverd aan het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hieruit blijkt dat het mogelijk is de NIPT in 2023 in het landelijke 

screeningsprogramma in te voeren.  

 

Op 7 juli jl.is het advies nevenbevindingen NIPT van de Gezondheidsraad aangeboden aan de Tweede 

Kamer. Ten aanzien van de nevenbevindingen werd het volgende besloten:  

De rapportage van eventuele nevenbevindingen zal zich na 1 april 2023 beperken tot die 

nevenbevindingen die naar oordeel van de beroepsgroepen klinisch relevant zijn, en net zoals nu kunnen 

vrouwen zelf kiezen of ze nevenbevindingen willen weten of niet.  

Het RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek zal binnenkort starten met de voorbereidingen om de NIPT 

in het reguliere screeningsprogramma op te nemen vanaf april 2023. Hierbij zal samenwerking gezocht 

worden met bestaande werkgroepen, de Programmacommissie met daarin afgevaardigden van de 

betrokken stakeholders, en nog te vormen tijdelijke projectgroepen.  

 

 

➢ 1 september  Start uitgestelde digitale audit counselingspraktijken 

➢ 4 september  Basiscursus counseling UMCU - (vol) 

➢ 24 september  Basiscursus counseling AMC Voor meer informatie: www.spsao.nl 

➢ 1 oktober  Gegevenslevering 3e kwartaal (cumulatief vanaf 01-01-2020)  

 

DATA 
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