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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 

➢ Terugblik webinar 9 november en on-demand link 

➢ Casuïstiekbespreking 30 november 

 

 

COUNSELING 

➢ Voortgang digitale audit counseling regio Randstad-Midden 

➢ Oproep deelname klankbordgroep nieuwe scholingsronde counseling 

 

PERIDOS 

➢ Peridos niet beschikbaar op vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december 
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➢ NIPT – Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail  
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ALGEMEEN 
 

Terugblik op webinar 9 november 

Op maandag 9 november jl. hebben de gezamenlijke regionale centra (verenigd in de Coöperatie 

Landelijk Beheer Prenatale Screening, CLBPS) voor de eerste keer een landelijke bijscholing over de 

prenatale screening georganiseerd. Er was veel belangstelling voor het webinar, 1.844 zorgverleners en 

belangstellenden hebben deelgenomen.  

 

De evaluatie is ingevuld door 838 deelnemers die over het algemeen een goede beoordeling hebben 

gegeven. 82% heeft aangegeven dat het webinar voldeed aan de verwachtingen. De presentaties werden 

in het merendeel goed tot uitstekend beoordeeld. De communicatie rondom het webinar vond 96% goed 

tot uitstekend. In de toelichtingen werd bovendien vaak aangegeven dat men deze vorm van bijscholing 

graag ook in de toekomst aangeboden wil krijgen.  

 

Ook voor de regionale centra was dit eerste webinar een uiterst leerzame exercitie waar we ons voordeel 

mee zullen doen bij toekomstige webinars. Tijdens het webinar zijn actuele onderwerpen op het gebied 

van de prenatale screening behandeld, zoals het toenemende belang van informatiebeveiliging, vasa 

previa, onderzoek over counseling en nevenbevindingen bij de NIPT. Wij zullen in een volgende 

nieuwsbrief en via onze website binnenkort antwoorden geven op veel gestelde en de meest interessante 

vragen van deelnemers.  

 

On-demand  

Zorgverleners die het webinar niet live konden volgen en zorgverleners die graag een (een deel) nogmaals 

willen zien, kunnen het webinar terugkijken via onderstaande link. Ook voor de on-demand versie zijn 

accreditatiepunten te krijgen voor de KNOV en de BEN. Voor de NOVG werden alleen punten gegeven 

voor het live volgen van het webinar. Indien u accreditatiepunten wenst van KNOV of BEN, dan kunt u uw 

BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN invullen.   

 

On-demand link: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201109_1/.  

 

Casuïstiekbespreking 30 november 

Op maandag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke regionale centra een 

landelijke casuïstiekbespreking. U kunt zich aanmelden voor dit webinar via de volgende link: 

https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201130_1 Dit webinar kan niet worden teruggekeken.  

  

 
Voortgang digitale audit counseling regio Randstad-Midden 

In de vorige nieuwsbrief is een update gegeven van de status van de in totaal 60 audits counseling die in 

2020 bij alle gecontracteerde counselingspraktijken moeten zijn uitgevoerd door SPSRM. In 

opeenvolgende fases in het proces kunnen we per heden melden dat:  

➢ 1 praktijk de vragenlijst nog moet invullen,  

➢ 1 praktijk het beschikbare auditrapport moeten downloaden waarna de actiepunten kunnen 

worden opgepakt,  

➢ 16 praktijken bezig zijn met het oppakken van de actiepunten,  

➢ 41 praktijken de audit volledig en met succes hebben afgerond  

 

 

COUNSELING 
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Oproep klankbordgroep nieuwe scholingsronde counseling: hulp gevraagd! 

In 2022 start een nieuwe scholingsronde prenatale screening voor counselors. De komende maanden 

wordt hiervoor een scholingsplan ontwikkeld door een onderwijskundig bureau en het RIVM samen met 

vertegenwoordigers van verschillende partijen zoals beroepsverenigingen, regionale centra en 

counselors.  

 

We zijn op zoek naar verloskundigen die willen meedenken over de inrichting van de aankomende 

scholingsronde prenatale screening. Het gaat om deelname aan een klankbordgroep die eind november 

en begin januari online bij elkaar komt. Mocht het moment van de bijeenkomsten niet uitkomen, dan 

wordt er een belafspraak gemaakt.  De tijdsinvestering is ongeveer 3 uur en er zijn vacatiegelden 

beschikbaar. Dit is uw kans om input te leveren aan de aankomende scholingsronde.  

Voor aanmelden en vragen mail naar lydia.pars@rivm.nl   

 

PERIDOS 
 

Peridos niet beschikbaar op vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december 

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat Peridos niet beschikbaar zou zijn vanaf vrijdagavond 20 tot en 

met zondag 22 november 2020. De Peridos servers worden namelijk ondergebracht in de cloud. Deze 

planning wordt echter niet gehaald. De werkzaamheden starten nu op 4 december om 20.00 uur. Vanaf 

dat moment is Peridos uit de lucht. Peridos zal in de loop van zondag 6 december, maar in ieder geval 

maandagmorgen 7 december, weer beschikbaar zijn voor gebruikers.   

NIPT  

 

NIPT – Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail  

Een landelijke eis aan het geven van de uitslag van de NIPT bij een niet-afwijkende uitslag, is dat de 

zwangere in ieder geval een schriftelijke bevestiging moet krijgen. Een counselor kan de uitslag per post 

versturen of per veilige e-mail (zoals via Zorgmail). Kanttekening hierbij is, dat het versturen van de uitslag 

per e-mail alleen gebeurt indien de zwangere dit wenst. 

 

 

➢ 30 november Landelijk Webinar casuïstiek klik hier 
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