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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 
 

Rechtmatig gebruik Peridos account 

Peridos bevat (bijzondere) persoonsgegevens. Werken met Peridos valt onder de Europese Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gebruikers zijn gehouden aan deze geldende wet-en 

regelgeving om privacy te kunnen waarborgen.   

Account persoonlijk  

Peridos hanteert dan ook strenge eisen aan de gebruiker van deze database (zowel aan zorgverleners als 

medewerkers van het Regionaal Centrum). De toegang is bijvoorbeeld geregeld door middel van een 

fijnmazige rollen- en rechtenstructuur waarmee de gebruiker alleen toegang krijgt tot delen van de 

applicatie waartoe deze gerechtigd is. Dit wordt gerealiseerd door middel van een persoonsgebonden 

account en een tweefactor authenticatie via Zorgportaal.  

Loginformatie 

Ook vindt een database logging plaats. Hierin wordt vastgelegd wanneer de gebruiker toegang heeft 

gehad tot Peridos en wat de gebruiker in het systeem heeft gedaan (bijv. gegevens aanleveren of 

uitslagen inzien).   

Wijzigingen  

Als gebruiker van Peridos heeft u toegang tot de gegevens van zwangeren van de praktijk waaraan u bent 

gekoppeld. Dit betreft niet alleen de verrichtingen die in de zorginstelling zijn uitgevoerd, maar het 

gehele traject van de prenatale screening en follow-up bij die zwangeren. Als u niet of niet meer werkt in 

deze zorginstelling dan mag u geen toegang (meer) hebben tot deze informatie. Dit is een onbevoegde 

toegang tot cliëntgegevens en kan gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van die praktijk ten 

aanzien van de zwangere. Wijzigingen kunt u doorgeven via info@spsrm.nl. Alleen het Regionaal Centrum 

kan wijziging in rollen en rechten doorvoeren in Peridos.  

 

Op de website van Peridos, pagina ‘Privacy’ vindt u meer informatie over het rechtmatig gebruik van uw 

Peridosaccount, waaronder de risico’s van registratie op naam van een collega of counselen zonder 

kwaliteitsovereenkomst. Wij vragen u om deze informatie door te lezen. Klik hier.  

 

ECHO 

 

Onderzoek 1e trimester SEO (13-wekenecho) 

Eerder hebben wij u bericht over de aangepaste planning 1e trimester SEO. Begin juni kondigde ZonMw 

een onderzoek aan of het toevoegen van een 13-wekenecho aan het programma prenatale screening van 

meerwaarde is voor de zwangere vrouw. Het doel is om in kaart te brengen of de voordelen van een extra 

echo in de zwangerschap opwegen tegen de nadelen.  

 

Vanuit het land is de vraag om deze echo toe te voegen aan het nationaal screeningprogramma groot; 

het lijkt voor de hand te liggen dat zwangeren gebaat zijn bij een vroege diagnose van sommige ernstige 

aangeboren afwijkingen. Maar het is de vraag of zo’n extra echo voor alle Nederlandse zwangeren niet 
ook angst en onrust teweegbrengt door bijvoorbeeld bevindingen met een onduidelijke betekenis. Ook is 

het nog niet bekend of aangeboren afwijkingen, waarvan de eerste tekenen al zichtbaar zijn rond 13 

weken, al zo duidelijk zijn dat de prognose met zekerheid vastgesteld kan worden.  
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Een nationaal onderzoek, binnen een consortium, onder leiding van Mireille Bekker (UMCU) en Monique 

Haak (LUMC), gaat deze vragen de komende vier jaar beantwoorden. Er zal nauw worden samengewerkt 

met gynaecologen, echoscopisten, ethici, methodologen en gezondheidswetenschappers en het RIVM. 

De laatste is verantwoordelijk voor de landelijke implementatie van de 13-wekenecho. Naar aanleiding 

van de uitkomsten van dit onderzoek beslist de staatssecretaris van VWS of de 13-wekenecho definitief 

ingevoerd gaat worden in het programma prenatale screening. 

COUNSELING  

 

Digitale audit counseling per 1 september a.s. 

Op 1 september a.s. heeft de SPSRM de uitgestelde digitale audits opnieuw 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 per mail een uitnodiging om 

een digitale vragenlijst in te vullen. U heeft vervolgens de hele maand om de vragenlijst voor uw 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.  

Bent u in bovengenoemde periode niet in de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen of komt het u 

beter uit om de audit eerder te starten? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Houdt u 

hierbij rekening dat de audits in 2020 afgerond moeten zijn. 

Geen expliciete toestemming meer nodig voor opslag van counselinggegevens 

De Programmacommissie prenatale screening heeft een beleidswijziging vastgesteld met betrekking tot 

de opslag van counselingsgegevens in Peridos. Besloten is dat wanneer de zwangere na counseling afziet 

van verdere deelname aan de prenatale screening, zij geen expliciete toestemming meer hoeft te geven 

voor de opslag van haar counselingsgegevens in Peridos.  

 

Waarom deze wijziging? 

Voorheen ging men er vanuit dat het counselingsgesprek geen onderdeel uitmaakt van het prenatale 

screeningstraject. Daarom moest de counselor om expliciete toestemming vragen aan de zwangere voor 

opname van haar gegevens in Peridos als de zwangere na het counselingsgesprek afzag van verder 

onderzoek. Expliciete toestemming is met het nieuwe beleid niet meer nodig omdat toestemming van de 

zwangere voor het aanleveren van de counselingsgegevens aan Peridos verondersteld mag worden, 

vanwege de deelname aan het counselingsgesprek. Counseling is namelijk een essentieel onderdeel van 

een zorgvuldig screeningsaanbod en wordt ook als zodanig aangeboden aan de zwangere. 

 

Wat betekent dit voor u in de praktijk? 

Wanneer u een zwangere gecounseld heeft over prenatale screeningsonderzoeken hoeft u in alle 

gevallen geen expliciete toestemming meer te vragen voor opname van de gegevens in Peridos.  

Bij een aantal bronsystemen moet de toestemming apart worden geregistreerd. In de toekomst zal de 

vraag om toestemming uit de bronsystemen verdwijnen. Tot die tijd is het wel noodzakelijk om de 

toestemming te blijven registreren, anders worden de gegevens niet aangeleverd aan Peridos.  
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Bezwaar 

Alle zwangeren ontvangen van de zorgverlener voor, tijdens of na de counseling de RIVM-

voorlichtingsfolders over prenatale screeningsonderzoeken. In deze folders is een apart hoofdstuk 

opgenomen over het gebruik van gegevens. De zwangere kan altijd bij de zorgverlener aangeven bezwaar 

te hebben tegen het gebruik van haar gegevens in Peridos. De gegevens worden dan na de verwachte 

bevallingsdatum verwijderd. Er blijft alleen een anonieme melding staan, zodat de gegevens wel 

meetellen in de statistieken van het Bevolkingsonderzoek. Hoe u dit moet doen, leest u hier. 

 

 

Gegevenslevering 2e kwartaal (vanaf 1 juli)  

Wij verzoeken de zorginstellingsbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de levering van de 

screeningsgegevens aan Peridos, de data tot en met het 2e kwartaal in de maand juli aan te leveren via 

een cumulatieve aanlevering. Dit betekent dat de selectie steeds per 1 januari 2020 tot en met het 

betreffende kwartaal moet worden opgeladen. Hiermee worden herstelde foutregels en correcties van 

het voorgaande kwartaal of kwartalen overschreven en ontstaat een bijgewerkt bestand voor uw praktijk. 

Dit is onder meer van belang voor de telling van de normaantallen van u en uw collega zorgverleners.  

 

 

NIPT 

TRIDENT nieuwsbrief  

Klik hier voor de TRIDENT nieuwsbrief nr. 12 

NIPT ook beschikbaar meerling zwangerschappen 

Vanaf 3 juni jl. kan de NIPT ook bij zwangerschappen van dichoriale tweelingen, meerlingen en vanishing 

twins worden aangeboden bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom. De NIPT wordt 

aangeboden in het kader van een wetenschappelijke studie (TRIDENT 1 en 2). De wijziging in 

inclusiecriteria is een aanvulling op deze lopende studies. De testeigenschappen van de NIPT bij dichoriale 

tweeling-, meerling- en vanishing twin zwangerschappen worden geregistreerd en gemonitord, zodat er 

meer gegevens beschikbaar komen over de testkwaliteit bij deze groepen.  

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen.  
 

 

DATA 2020 
 

 

➢ 1 juli    Kwartaalaanlevering 2e kwartaal door zorginstellingsbeheerders 

➢ 1 september  Start uitgestelde digitale audit counselingspraktijken 

➢ 4 september  Basiscursus counseling UMCU -  Aanmelden via ccps@umcutrecht.nl 

PERIDOS  
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