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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 

 

Kwaliteitsjaarverslag  

De SPSRM publiceert jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag om verslag te doen over de activiteiten met 

betrekking tot de kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering en monitoring van prenatale screening in 

het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek in deze regio. Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag 2019 

en verslagen van voorgaande jaren.  

Wijzigingen team  

De afgelopen periode zijn een aantal wijzigingen geweest in de personele bezetting bij de SPSRM. Mireille 

Mensink, kwaliteitsmedewerker is vanaf 1 juli 2020 niet meer werkzaam bij het regionaal centrum.  Anna 

Cijsouw, sinds 1 juli 2019 ondersteuner kwaliteit & regiobeheer bij de SPSRM, is per 1 juli 2020 benoemd 

tot kwaliteitsmedewerker SPSRM. Samen met Annemieke van Rooden (regiocoördinator) vormen zij 

samen het dagelijkse bureau van de SPSRM.  

 

ECHO 

Update SEO ten tijden van Corona 

Vanwege het coronavirus geldt een nieuw landelijk beleid voor de uitvoering van het SEO. Het beleid is op 

23 juni 2020 geactualiseerd. Belangrijkste wijzigingen zijn: 

➢ De gezondheidscheck: vijf vragen om de zwangere een dag van tevoren te stellen. Alleen 

wanneer de zwangere alle vragen met NEE beantwoordt, mag ze naar de afspraak komen. De 

checklist met gezondheidsvragen is ook beschikbaar als download. Klik hier.  

➢ Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die wijzen op het virus, zich laten testen. Geeft een 

zwangere bij de triage aan dat zij klachten heeft? Dan zijn de mogelijkheden nu: 

1) De zwangere laat zich testen. 

2) Uitstel van het SEO. 

3) SEO met persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Lees meer op SEO en het coronavirus op www.pns.nl. 

COUNSELING  

 

Kwaliteitseisen counselors: bijscholing 

Door de corona pandemie zijn alle bijeenkomsten op locatie en bijscholingen door de regionale centra 

afgelast. Het is nog niet duidelijk of er na de zomer voldoende mogelijkheden voor bijscholing voor 

counselors zullen zijn. Counselors zouden daardoor mogelijk niet aan hun bijscholingseis kunnen voldoen. 

 

 

 

mailto:info@spsrm.nl
https://spsrandstadmidden.nl/kwaliteitsverslagen/
https://www.rivm.nl/documenten/triage-klantclient?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals
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In afstemming met de verschillende beroepsgroepen is het volgende besloten: 

 

➢ De bijscholingsronde 2019-2020 wordt verlengd met een jaar en wordt  2019, 2020 en 2021.  

➢ TrainTool wordt ook in 2021 aangeboden. Tijdens de coronacrisis blijkt dit een goed online alternatief 

voor degene die dit nog niet hebben gedaan en zich willen nascholen. Counselors die zelf actief aan 

TrainTool wensen deel te nemen kunnen contact opnemen met het Regionaal Centrum voor 

Prenatale Screening.  

➢ Onderzocht wordt of regiobijeenkomsten online aangeboden kunnen worden.  

 

Dit betekent voor de bijscholingsronde 2019/2020/2021:   

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:  

➢ E-learning prenatale screening  

➢ TrainTool  

➢ Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst.  

Daarnaast is scholing in het kader van de 13-wekenecho in 2021 verplicht. 

 

Voor counselors met een overeenkomst counseling sinds 2019 of 2020 geldt: 

Voor counselors die zijn afgestudeerd in de huidige bijscholingsronde en/of een basiscursus counseling 

hebben gevolgd in de huidige bijscholingsronde (2019 en later) geldt dat de E-learning onderdeel is van 

de counselingopleiding (in het curriculum van de verloskunde opleiding, of als onderdeel van de 

basiscursus). Voor de optionele bijscholing geldt dat deze counselors dan nog één optionele bijscholing 

moeten volgen: scholing op gebied van prenatale screening (regiobijeenkomst) of TrainTool. Hierbij geldt 

wel dat indien een counselor minder dan 50 gesprekken heeft gevoerd in 2019 of 2020, TrainTool 

verplicht is. Uiteraard is voor hen ook de scholing op het gebied van de 13 weken echo verplicht.  

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 OF 

2020  geldt: Deelname aan TrainTool blijft verplicht als onderdeel van de bijscholing.  

 

De regionale centra, de beroepsverenigingen en het RIVM-CvB zijn nog in overleg over de eisen van de 

bijscholing voor echoscopisten gedurende de Corona pandemie. U ontvangt bericht wanneer daar meer 

duidelijkheid over is. 

 

Basiscursus counseling in september  

Er zijn 2 data in september waarop de basiscursus counseling – in principe – zal plaatsvinden. Uiteraard 

onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.  

➢ 4 september 2020 UMC Utrecht –  Informatie en aanmelden via: www.umcutrecht.nl  

➢ 24 september Amsterdam UMC  – Informatie en aanmelden: www.spsao.nl 

 

Gezocht: beoordelaars voor toets counselingsvaardigheden (TrainTool) 

Per 1 september 2020 is het CLBPS (Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening) voor de 

beoordeling van de kwaliteitstoetsen voor counselors (TrainTool) op zoek naar meerdere communicatief 

vaardige, verantwoordelijke en kritische beoordelaars. Heeft u interesse en bent u beschikbaar om 

minimaal 4 toetsen per week te beoordelen? Klik hier voor de vacaturetekst. Een CV en korte motivatie 

ontvangen wij graag vóór 13 juli 2020 via kwaliteit@clbps.nl. 

mailto:info@spsrm.nl
https://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/Zoek-een-opleiding/Resultatenpagina/Counseling-Prenatale-Screening
http://www.spsao.nl/
https://spsrm.sharepoint.com/Gedeelde%20%20documenten/PNS/NIEUWSBRIEVEN/2020%20Nieuwsbrief/20200629%20Functieprofiel-beoordelaar-toets-counselingsvaardigheden.docx
mailto:kwaliteit@clbps.nl
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Personele wijzigingen binnen de praktijk  

De Regionale Centra constateren regelmatig in Peridos dat zorgverleners onterecht toegang hebben tot 

cliëntgegevens van een praktijk. Dit is het geval wanneer zorgverleners niet meer werkzaam zijn bij een 

praktijk, maar nog wel in Peridos gekoppeld staan bij de praktijk. Als er sprake is van onbevoegde toegang 

tot cliëntgegevens kan dit leiden tot schending van de privacy van de zwangere en kunnen praktijken en 

zorgverleners aansprakelijk worden gesteld.  

In dit kader verzoeken wij u dringend om tijdig personele mutaties door te geven aan de SPSRM, inclusief 

vermelding van in-en uitdiensttreding. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@spsrm.nl. 

Aanpassingen kunnen uitsluitend door het Regionaal Centrum worden doorgevoerd.   

Verrichtingen door zorgverleners die niet gekoppeld zijn bij de juiste praktijk worden niet opgenomen in 

Peridos, dit heeft direct gevolgen voor de normaantallen van de zorgverlener. 

 

DATA 2020 
 

 

➢ 1 juli    Gegevenslevering 2e kwartaal (cumulatief vanaf 01-01-2020)  

➢ 1 september  Start uitgestelde digitale audit counselingspraktijken 

➢ 4 september  Basiscursus counseling UMCU -  Informatie en aanmelden via: www.umcutrecht.nl 

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

 

 

PERIDOS  

mailto:info@spsrm.nl
mailto:info@spsrm.nl
http://www.umcutrecht.nl/
https://spsrm.sharepoint.com/Gedeelde%20%20documenten/PNS/NIEUWSBRIEVEN/2020%20Nieuwsbrief/www.spsao.nl

