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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 

 

 

 

Belangrijk bericht 

 

Regiobijeenkomst maandag 30 maart a.s. geannuleerd 

 

Wegens de toenemende verspreiding van het coronavirus (COVID-19) hebben de 8 Regionale 

Centra Prenatale Screening in overleg besloten voorlopig de bijeenkomsten ten behoeve van 

scholing van zorgverleners niet door te laten gaan.  

De Regiobijeenkomst van SPSRM op maandag 30 maart a.s. zal dan ook worden geannuleerd.  

De Regionale Centra zijn van mening dat deelname aan dergelijke bijeenkomsten door 

zorgverleners te risicovol is voor continuïteit van zorg in de regio. SPSRM volgt hierin ook het 

beleid van het LUMC om voorlopig voor 1 maand deelname aan externe zorgevenementen door 

medewerkers die in de directe of ondersteunende patiëntenzorg werkzaam zijn, niet toe te staan.  

Op dit moment kunnen we niet inschatten of en wanneer deze bijeenkomst binnen afzienbare 

tijd opnieuw kan worden ingepland. Indien er zich nieuwe relevante ontwikkelingen voordoen, 

zullen wij u hiervan direct op de hoogte brengen.  

Daarom verzoeken wij u de datum van de volgende Regiobijeenkomst op  

maandag 21 september a.s. vast vrij te houden in uw agenda indien u de keuze heeft gemaakt 

een Regiobijeenkomst onderdeel te laten zijn van de bijscholingseisen.  

 

 

 

 

  

 

Maart 2020 
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ALGEMEEN 

 

1. Evaluatie normaantallen 2019 counseling en SEO 

Counseling 

De SPSRM heeft de counselors, werkzaam in haar regio, persoonlijk geïnformeerd over het aantal 

geregistreerde counselingen in 2019. Zorgverleners die niet aan de norm hebben voldaan zijn  

op de hoogte gebracht van de consequentie voor het al of niet kunnen behouden van hun 

counselingsovereenkomst. Zie ook punt 6 in deze nieuwsbrief ‘Verplichte bijscholing voor counselors na 

check op normaantallen 2019’. 
 

Uitkomst normaantal counseling 2019 regio SPSRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEO 

De SPSRM heeft echoscopisten die in 2019 de meeste SEO’s hebben verricht in de regio Randstad-Midden, 

per mail geïnformeerd over het aantal verrichtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Peiljaar 2019 ( peildatum 31-12-2019 N % 

totaal counselors 258  

>50 counselingen 208 81 

35-49 counselingen 36 14 

wv. TrainTool reeds gedaan 10 28 

dispensatie verleend 50 19 

overeenkomst beëindigd  13 5 

Peiljaar 2019 ( peildatum 31-12-2019) N % 

totaal SEO-echoscopisten 80  

norm gehaald 75 94 

ook werkzaam in andere regio(‘s) 44 55 

dispensatie verleend op aantal 3 4 

dispensatie langdurig afwezig 1 1 

overeenkomst beëindigd  3 4 

Norm counseling 2019

voldaan verplicht TT stop ovk

Norm SEO 2019

voldaan stop ovk dispensatie
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2. Doorgeven langdurige afwezigheid  

Bij het bepalen of een zorgverlener in aanmerking komt voor dispensatie ten aanzien van het normaantal, 

is het belangrijk dat de SPSRM op de hoogte is van langdurige afwezigheid langer dan 4 weken 

(bijvoorbeeld vanwege ziekte, zwangerschap of andere redenen). Wij vragen u ons hiervan op de hoogte 

te brengen. Dit kunt u doen per mail aan info@spsrm.nl met daarin de begin- en einddatum van uw 

afwezigheid.  

 

3. Eén website Informatie voor pre- en neonatale screeningen  

Vanaf februari is alle informatie over prenatale en neonatale screeningen te vinden op één website voor 

zowel publiek als professional. De nieuwe website heet www.pns.nl en zal t.z.t. de website 

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl volledig gaan vervangen.  

Op www.pns.nl vindt u de volgende 5 screeningsprogramma’s bij elkaar: 

• PSIE (bloedonderzoek zwangeren) 

• Down-, edwards-, patausyndroom 

• 20 wekenecho 

• Hielprik 

• Gehoorscreening 

 

Sinds een paar jaar wijzen verloskundig hulpverleners zwangeren op het bestaan van de website 

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook deze informatie is vanaf nu te vinden op de nieuwe 

website www.pns.nl.  Bezoekers van www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl  zullen automatisch 

worden omgeleid naar www.pns.nl.  

Op www.pns.nl/prenatale-screeningen vindt u informatie over:  

• PSIE (bloedonderzoek zwangeren)  

• Down-, edwards-, patausyndroom 

• 20 wekenecho 

 

Voorlichtingsmaterialen en links op uw website aanpassen 

In de voorlichtingsmaterialen van het RIVM zoals de folders zullen links naar 

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl geleidelijk worden vervangen door links naar pagina’s op 
www.pns.nl. Wilt u op termijn ook in uw eigen voorlichtingsmaterialen en op uw website de oude links 

vervangen door de nieuwe?  
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ECHO 

 

4. Stand van zaken 1e trimester SEO (13-wekenecho) 

Achter de schermen wordt momenteel op allerlei niveaus gewerkt aan de implementatie van de  

1e trimester SEO (13-wekenecho). De 8 Regionale Centra en het RIVM hebben met elkaar afgesproken om 

zoveel mogelijk landelijk samen op te trekken wat betreft de informatieverstrekking die naar de 

betrokkenen gaat.  

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris P. Blokhuis op 19 februari jl. een update 

gegeven van de stand van zaken m.b.t. de 1e trimester SEO. De brief is hier te lezen.  

Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij dit direct via een extra nieuwsbrief met u delen.  

 

5. Update NVOG SEO-leidraad  

Er is nog steeds geen nieuwe versie van de NVOG-leidraad SEO: de programma- & kwaliteitscommissie 

van het RIVM hebben een wijzigingsvoorstel naar de NVOG gestuurd. In afwachting van hun reactie geldt 

dus nog steeds de 'oude' SEO-leidraad uit 2012, zoals aangegeven op de website van het RIVM. 

 

COUNSELING  

 

6. Verplichte bijscholing counselors na check op normaantallen 2019 

Met onderstaand overzicht willen wij de counselors in onze regio duidelijkheid geven over de 

bijscholingseisen 2019-2020 na de controle op de normaantallen van 2019.  

 

Groep A 

Zorgverleners met een counselingsovereenkomst en meer dan 50 counselingen in 2019 hebben de keuze 

voor de bijscholingsronde 2019-2020 om minimaal 2 van de 3 bijscholingsonderdelen te volgen.  

1. Vaardigheidstoets TrainTool 

2. Relevante nascholing (bijv. regiobijeenkomst) 

3. E-learning PNS 

Dit betekent bijvoorbeeld dat 2 keer een regiobijeenkomst bezoeken uiteraard altijd mag, maar niet 

voldoende is om te voldoen aan de bijscholingseisen 2019-2020.  

Daarnaast is er een verplichte bijscholing voor de 1e trimester SEO (13-wekenecho) in het najaar 2020. 

 

Groep B 

Zorgverleners met een counselingsovereenkomst en tussen 35-49 counselingen in 2019 zijn verplicht de 

vaardigheidstoets (TrainTool) te doen en daarnaast zelf nog te kiezen welke van de twee andere 

onderdelen wordt gedaan.  Zorgverleners die dit aangaat hebben hierover van ons bericht ontvangen. 

Daarnaast is er een verplichte bijscholing voor de 1e trimester SEO (13-wekenecho) in het najaar 2020. 

 

Groep C 

Betreft een zeer beperkt aantal zorgverleners met een counselingsovereenkomst en minder dan 35 

counselingen in 2019, waarbij alleen in uitzonderlijke gevallen door de SPSRM afspraken zijn gemaakt met 

de zorgverlener ten aanzien van het aantal counselingen in 2020 en verplichte deelname aan alle 3 de 

bijscholingsonderdelen. Zorgverleners die dit aangaat hebben hierover van ons bericht ontvangen.  

Daarnaast is er een verplichte bijscholing voor de 1e trimester SEO (13-wekenecho) in het najaar 2020. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/19/kamerbrief-stand-van-zaken-13-wekenecho
https://www.pns.nl/documenten/nvog-modelprotocol-seo-versie-20
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TrainTool  

Voor het maken van de vaardigheidstoets TrainTool zijn na aanpassing van de kwaliteitseisen voor 

counseling nu 2 groepen te onderscheiden:  

1. Verplichte deelname aan TrainTool (groep B en C). 

U ontvangt een aankondiging voor verplichte deelname aan TrainTool. Een maand na de 

aankondiging volgt de definitieve uitnodiging. U heeft vervolgens 28 dagen om TrainTool af te 

ronden. Wanneer het uitvoeren van TrainTool niet past in de beschikbare periode, verzoeken wij u 

direct contact op te nemen met het Regionaal Centrum. 

 

2. Keuze voor deelname TrainTool (groep A). 

U ontvangt een vrijwillige oproep. Deze bestaat uit een vooraankondiging via de mail gevolgd door de 

daadwerkelijke uitnodiging een maand later. Wilt u niet deelnemen omdat u ervoor kiest de 2 andere 

bijscholingsonderdelen te volgen dan kunt u dit per mail doorgeven aan de SPSRM, zodat wij u bij 

TrainTool kunnen afmelden. 

 

Schema verplichte bijscholing 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

groep A groep B groep C

zv met couns.ovk en meer 

dan 50 counselingen in 

2019*

*incl toegekende dispensatie door RC

zv met couns.ovk en tussen 

35-49 counselingen in 

2019*

*incl toegekende dispensatie door RC

zv met couns.ovk en 

minder dan 35 

counselingen in 2019*

*incl toegekende dispensatie door RC

kies 2 uit 3 onderdelen

1. vaardigheidstoets TrainTool

2. bijwonen regiobijeenkomst

3. e-learning PNS

verplichte deelname TrainTool en 

keuze uit  1 van onderstaande 

- bijwonen regiobijeenkomst

- e-learning PNS

voortgang couns.ovk alleen in 

uitzonderlijke gevallen te bepalen 

door SPSRM: deelname aan alle 3 

bijscholingsonderdelen 

1.

vrjwillige deelname 

TrainTool

2. 

verplichte deelname 

TrainTool
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7. Gegevenslevering per kwartaal  

Tijdig aanleveren van gegevens aan Peridos voorkomt dat de zorginstellingbeheerder veel correcties 

moet aanbrengen in één keer. 

De regionale centra en het RIVM hebben afgesproken dat de zorginstellingen ieder kwartaal de gegevens 

dienen aan te leveren in Peridos, bij voorkeur  in de 1e week van januari , april, juli en oktober. Nadat de 

gegevens zijn aangeleverd controleert de SPSRM de gegevens op volledigheid en koppelen eventuele 

fouten terug naar de zorginstellingen met het verzoek deze fouten aan te passen in het bronsysteem. 

Terugkoppeling gebeurt door middel van een notificatie vanuit Peridos.  

Daarnaast blijft het RIVM in overleg met de bronleveranciers om de wijze van aanlevering aan te passen 

en te vereenvoudigen.  

 

8. Aantallen verrichtingen zelf inzien via Peridos 

In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen (counseling, NT 

en SEO) in een geselecteerde periode in Peridos zijn geregistreerd op naam van de zorgverlener. 

Hetzelfde rapport kan ook door de zorginstellingbeheerder worden opgevraagd voor alle zorgverleners 

binnen de praktijk.  

Houdt u er rekening mee dat: 

➢ Als u de meest actuele aantallen wil zien, de gegevens door de zorginstellingsbeheerder van de 

praktijk moeten zijn aangeleverd in Peridos, 

➢ Na aanleveren van de gegevens zal het Regionaal Centrum de gegevens vervolgens importeren in 

Peridos en controleren op fouten, 

➢ Zodra dit gedaan is worden de gegevens pas de volgende dag verwerkt in de 

zorgverlenerrapportages. 

 

Klik hier voor de handleiding opvragen van zorgverlenerrapportages.   

 

 

NIPT 

 

9. TRIDENT Nieuwsbrief nr. 11 

Klik hier voor de TRIDENT Nieuwsbrief. 

 

10. Praktische informatie op bloedafnameformulier NIPT vertaald in het Engels 
De praktische informatie onderaan het bloedafnameformulier van de NIPT is vertaald in het Engels. Wij 

vragen u om in voorkomende gevallen het NIPT-bloedafnameformulier mee te geven + de Engelstalige 

praktische informatie. Voor betaling van de NIPT heeft de zwangere de Peridoscode nodig, deze is te 

vinden op het aanvraagformulier van de NIPT. 

U vindt de vertaling op de website van Peridos ‘Blood draw information for the client’ 

 

PERIDOS  

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2018/10/20170405-_Handleiding-zorgverlenersrapportages.pdf
https://spsrandstadmidden.nl/donotshow/sidebar-feed/trident-nieuwsbrief-nr-11/
https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2020/02/02.04.04-4-20200212-Blood-draw-information-for-the-client.pdf
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DATA 2020 

 

Topdokters 10 maart 2020 

Medisch adviseur van de SPSRM Monique Haak (gynaecoloog/perinatoloog LUMC) is één van de 8 

specialisten die te zien zijn in de televisieserie Topdokters 2020 (met name in de afleveringen 2, 3 en 8). 

De serie is gestart op dinsdag 10 maart bij RTL4. 

 

Regiobijeenkomst 21 september 2020 

 
     

                


