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

landelijke en regionale 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 
 

Gegevenslevering 2020  

Op 10 januari 2020 zal de SPSRM de controle van de normaantallen counseling en SEO over 2020 

uitvoeren. Dit betekent dat vóór 10 januari 2020 de gegevens van uw praktijk over heel 2020 moeten zijn 

aangeleverd. U doet dit door begindatum 1-1-2020 tot en met 31-12-2020 te selecteren en in Peridos op te 

laden. De gegevens uit Peridos zijn voor de SPSRM de bron om de jaarlijkse controle op normaantallen uit 

te voeren.  

 

U kunt bij de zorginstellingsbeheerder van de praktijk waar u werkzaam bent informeren of en wanneer uw 

gegevens zijn aangeleverd. Zorgverleners kunnen in Peridos ook zelf een rapportage opvragen van het 

aantal verrichtingen, mits er door de zorginstellingsbeheerder een upload is gedaan. Als de aantallen in 

deze rapportage naar uw idee niet kloppen dan kunt zich wenden tot de zorginstellingsbeheerder van de 

praktijk. De handleiding voor het opvragen van uw aantallen kunt u raadplegen op de website van Peridos 

of via deze link.   

 

In februari informeren wij de individuele zorgverlener per mail of al dan niet is voldaan aan de norm en wat 

de eventuele consequenties zijn.  

 

Actuele informatie over het eerste trimester SEO  

Wilt u iets nalezen over bijvoorbeeld de (bij)scholing over het eerste trimester SEO of het tarief? Kijk dan 

op www.pns.nl/professionals voor alle actuele informatie.  
 

Informatiematerialen voor de scholing eerste trimester SEO: bestellen kan nu! 

Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale 

Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt 

met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als 

zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO. De informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds 

kosteloos besteld worden in de webshop van het RIVM, via deze link. De materialen worden in februari 

2021 bij uw praktijk bezorgd. Per praktijk kunnen ze dan worden verspreid naar alle contractanten.  

 

Evaluatie webinar casuïstiekbespreking 

Op 30 november organiseerden de regionale centra gezamenlijk een webinar casuïstiekbespreking. Ruim 

1.400 deelnemers keken naar dit live webinar. Hoewel de casuïstiekbespreking primair bedoeld was voor 

echoscopisten, namen ook veel counselors deel.  Er werden verschillende casus in de keten van prenatale 

screening en diagnostiek behandeld. Deelnemers gaven de casuïstiekbespreking in de evaluatie 

gemiddeld een 8! Het webinar is als interessant en leerzaam ervaren. De technische organisatie en 

communicatie rondom het webinar vond men goed tot uitstekend. Bijna 90% van de deelnemers wenst 

de volgende keer weer een landelijke casuïstiekbespreking via een webinar.  

Voor de regionale centra was dit tweede webinar wederom leerzaam, verbeterpunten nemen wij mee 

naar een volgende keer.     

 

 

mailto:info@spsrm.nl
https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2018/10/20170405-_Handleiding-zorgverlenersrapportages.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fprofessionals&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C06d67662e8ee4205a47008d8a012a4e4%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637435349220407342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kv3rghOjdOMk8eFqcF1nFv%2BBUO8IxnXYMFWVSTwWd4Q%3D&reserved=0
https://online.xerox.nl/uStore/2012/Category/4114/PNS-Producten-voor-professionals-
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Q&A webinar 9 november 

Tijdens het eerste webinar op 9 november zijn via de chat door deelnemers veel vragen gesteld over de 

behandelde onderwerpen. Deze vragen zijn aan de sprekers voorgelegd en beantwoord. De Q&A’s zijn via 

deze link beschikbaar of kijk op www.spsrm.nl 
 

Verloskundigenpraktijken gevraagd deelname aan vragenlijststudie 13 weken echo 

De onderzoekers van de IMITAS-before studie (IMplementation of the fIrst Trimester Anomaly Scan) zijn 

op zoek naar verloskundigenpraktijken die een vragenlijst zouden willen uitzetten onder zwangeren en 

hun partner over hun perspectieven en ervaringen met de tweede trimester SEO (ofwel 20 weken 

echo), om straks een goede vergelijking te kunnen maken met de groep zwangeren die een eerste 

trimester SEO (ofwel 13 weken echo) zal krijgen. 

  

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek. Doel van het onderzoek: 

De IMITAS-studie onderzoekt de potentiële voor-en nadelen van de eerste trimester SEO. De studie is 

onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after cohort zal de eerste 

trimester SEO in onderzoek verband aangeboden worden, het IMITAS-before cohort dient als 

controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een substudie van de IMITAS-studie. In 

vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent de 

huidige prenatale screening (before) en omtrent de eerste trimester SEO (after) onderzocht. Resultaten 

van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken tussen het huidige 

programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie van een eerste 

trimester SEO. 

  

Neem deel aan het onderzoek: 

In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van de 13 

wekenecho, 1 september 2021. Wij hopen op 30 deelnemende praktijken. 

Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan 

contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl. 

  

Tarieven prenatale screening 2021  

Voor 2021 zijn de tarieven voor prenatale screening iets gewijzigd. De tarieven gelden voor verloskundige 

praktijken, echocentra en ziekenhuizen:  

➢ counseling € 48,88  

➢ combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap 

€ 186,63  

➢ combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 112,40  

➢ serumscreening Star-SHL € 74,23 

➢ SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31  

➢ SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31  
De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175,00.  
 

 

mailto:info@spsrm.nl
https://spsrandstadmidden.nl/nieuws/nieuwsbrief-juni-2019-3-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2/
http://www.spsrm.nl/
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Vanaf 4 januari 2021 serumanalyse combinatietest alleen op vrijdag 

Het aantal aanvragen voor serumscreening ten behoeve van de combinatietest daalt verder sinds de  

NIPT ook kan worden uitgevoerd bij  alle tweelingzwangerschappen. In overleg met het RIVM en de 

Regionale Centra zal Star-shl daarom met ingang van 4 januari 2021 eenmaal per week, op vrijdag, de 

serumanalyse uitvoeren. Rapportage van de uitslag vindt op dezelfde dag plaats. Aan Star-shl verzonden 

serum wordt door Star-shl verwerkt en bewaard volgens de richtlijnen.  

Insturen van serum voor de combinatietest in periode Kerst/Nieuwjaar aan het laboratorium Star-shl 

In verband met de aankomende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek om bij voorkeur geen bloed 

te laten afnemen op woensdag 23 december, donderdag 24 december, woensdag 30 december en 

donderdag 31 december. Materiaal dat TOCH op deze dagen wordt afgenomen, moet volgens de 

voorschriften lokaal ingevroren worden om op de volgende maandag te verzenden. 

 

Counselors: Laat uw stem horen! 

In opdracht van het RIVM maakt bureau Dekkers een plan voor de bij- en nascholing voor counselors 

prenatale screening. Een uitdrukkelijke wens is dat dit plan draagvlak heeft bij counselors, regionale 

centra en beroepsverenigingen.  Dit is de fase waarin u uw mening over de scholing voor counselors kunt 

laten horen en waarin u invloed kunt hebben op het onderwijskundig ontwerp! 

Bent u counselor, heeft u ideeën over de bij- en nascholing en wilt u die ideeën delen in een focusgroep 

of tijdens een telefonisch interview. Meldt u zich dan  aan via bureau@oabdekkers.nl of bel 040-2903337 

voor een afspraak.  

 

ECHO 

 

Geen pretecho’s bij SEO 

Het komt voor dat een echopraktijk  pretopties/pretecho’s  tegen een meerprijs aanbiedt bij het SEO. De 

regionale centra wijzen alle echoscopisten en alle echopraktijken erop dat er GEEN pretecho’s en GEEN 
pretopties ( zoals een  DVD/USB/4 D foto tegen meerprijs) bij de prenatale screeningsonderzoeken 

mogen worden aangeboden. Dit geldt voor het SEO en na 1 september 2021 ook voor het eerste 

trimester SEO.  

 

Het aanbieden van pretecho’s  dient geheel onafhankelijk van de prenatale screening te gebeuren, dus op 

een apart deel van de website, en zonder relatie  met de prenatale screening. De kwaliteitseis SEO is op 

dit punt aangepast zie: https://www.rivm.nl/kwaliteitseisen-seo 

 

Let op: Het verrichten van een 13 weken echo vóór 1 september 2021, is niet toegestaan. Ook het 

anatomisch scannen van de foetus bij een pretecho is niet toegestaan. Alle prenatale screeningen en 

bevolkingsonderzoeken vallen onder de Wet op Bevolkingsonderzoek en mogen alleen aangeboden 

worden als men een overeenkomst daarvoor heeft met een vergunninghouder voor bevolkingsonderzoek 

(een regionaal centrum). 

 

COUNSELING 

mailto:info@spsrm.nl
mailto:bureau@oabdekkers.nl
https://www.rivm.nl/kwaliteitseisen-seo
https://www.rivm.nl/kwaliteitseisen-seo
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PERIDOS 

 

Wijzigingen binnen de praktijk: informeer het Regionaal Centrum! 

Vanaf 5 januari 2021 ontvangen alle zorginstellingbeheerders om de maand via ‘Meldingen’ in Peridos 
een verzoek om de gekoppelde zorgverleners en praktijkondersteuners te controleren. Deze melding is 

bedoeld om de zorginstellingbeheerders te ondersteunen bij het up-to-date houden van de gegevens. 

Waarom is dat van belang? De Regionale Centra constateren regelmatig dat zorgverleners die niet of niet 

langer bevoegd zijn, in Peridos onterecht toegang hebben tot de cliëntgegevens van de praktijk. 

Bijvoorbeeld, wanneer iemand niet langer werkzaam is binnen een praktijk maar wel nog gekoppeld is 

aan deze praktijk. Of wanneer een zorgverlener nog geen kwaliteitsovereenkomst heeft maar daar wel al 

verrichtingen uitvoert. Ook zien we dat zorgverleners of praktijkondersteuners in Peridos inloggen via het 

account van een collega, omdat diegene nog geen eigen account heeft. Dit zijn allemaal voorbeelden van 

onbevoegde toegang tot Peridos die kunnen leiden tot datalekken. Het tijdig doorgeven van wijzigingen in 

de zorgverleners aan het regionale centrum, voorkomt dat deze situaties ontstaan. 

 

Beveiliging van gegevens cliënten  

Op 9 november jl. bent u tijdens de landelijke webinar geïnformeerd over “Veilig omgaan met gegevens 
prenatale screening” door Carolien Kapteijns, functionaris Informatiebeveiliging, Coöperatie Landelijk 

Beheer Prenatale Screening (CLBPS). Het menselijk handelen blijkt de belangrijkste oorzaak van 

datalekken. Dat zien we ook bij de prenatale screening. Hierbij een paar belangrijke tips om het risico 

hierop eenvoudig te verminderen:  

➢ Prenatale screening (counseling/echoscopie) mag alleen uitgevoerd worden door zorgverleners die 

een kwaliteitsovereenkomst hiervoor hebben én in Peridos geregistreerd zijn bij de zorginstelling 

voor de betreffende verrichting. 

➢ Geef zo spoedig mogelijk door aan uw regionaal centrum wanneer u stopt of verandert van 

zorginstelling. De zorginstelling dient ook zelf wijzigingen in het personeelsbestand door te geven aan 

het regionaal centrum, voor zover dit medewerkers betreffen die werkzaamheden uitvoeren voor de 

prenatale screening. 

➢ De verrichtingen moeten worden geregistreerd op de naam van degene die deze heeft uitgevoerd. 

➢ Namen van de uitvoerders mogen niet worden gewijzigd voorafgaand aan de aanlevering van de 

onderzoeksgegevens aan Peridos. 

➢ Stuur geen bestanden met cliëntgegevens naar een regionaal centrum, maar upload dit rechtstreeks 

naar Peridos. 

➢ Indien u toch medische gegevens of gevoelige persoonsgegevens naar een regionaal centrum 

verstuurt, (bijv. bij de beeldbeoordeling en de kwaliteitsaudits), stuur dit dan altijd op een veilige 

manier. Dit kan via veilige e-mail of desnoods per post onder vermelding van “vertrouwelijk”.  

 

Voor meer informatie: https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2020/07/02.04.04-

20200626-Info-zorgverleners-over-informatiebeveiliging-v1.0.pdf 

 

  

mailto:info@spsrm.nl
https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2020/07/02.04.04-20200626-Info-zorgverleners-over-informatiebeveiliging-v1.0.pdf
https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2020/07/02.04.04-20200626-Info-zorgverleners-over-informatiebeveiliging-v1.0.pdf
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NIPT  

 

Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de december feestdagen 

Voor alle 3 de regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Maastricht) geldt dat de NIPT-labs gesloten zijn op: 

➢ Vrijdag 25 december 2020 (1ste Kerstdag) 

➢ Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) 

 

Omdat tussen afname en verwerking van het bloed maximaal 4 dagen mag zitten, moet het materiaal 

uiterlijk op donderdag 24 en 31 december voor 12 uur binnen zijn op het NIPT lab. Het materiaal wordt 

na 12.00 uur niet meer in ontvangst genomen, omdat de laboratoria nog tijd nodig hebben om het 

ontvangen materiaal direct te verwerken. Het materiaal dat te laat binnenkomt wordt dus afgekeurd. 

 

De regionale centra stellen voor om aan zwangeren te adviseren om geen bloed te laten prikken voor de 

NIPT op donderdag 24 december en donderdag 31 december, om transport problemen te voorkomen. 

 

 

 

 

Voor ons allen een bijzonder 2020.  

Mogelijk wordt 2021 even zo bijzonder.  

Wij kijken uit naar een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden en danken u 

heel hartelijk voor de samenwerking.  

De SPSRM wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021! 

 

Donderdag 31 december is de SPSRM telefonisch niet bereikbaar. Overige werkdagen in de kerstperiode zijn 

wij zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar via 071 200 1220 of info@spsrm.nl. 
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