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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 
 

Save the date: Regiobijeenkomsten vervangen door landelijke Webinars 

In verband met de coronacrisis hebben de regionale centra prenatale screening vanaf maart geen 

bijeenkomsten georganiseerd. Om iedereen in 2020 in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke 

bijscholing te volgen, organiseren de gezamenlijke regionale centra landelijke Webinars: 

➢ Maandag 9 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur – Landelijk Webinar scholing prenatale 

screening voor alle contractanten   

➢ Maandag 30 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur – Landelijk Webinar casuïstiekbespreking  

 

Accreditatie is aangevraagd. Het Webinar zal ook in een on-demand versie beschikbaar komen na  

9 en 30 november. Ook dan zijn er accreditatiepunten te behalen. Op dit moment worden de Webinars 

uitgewerkt, zodat we een aansprekend programma kunnen presenteren. Programma en 

inschrijfprocedure volgen zo spoedig mogelijk. We adviseren u deze data alvast in uw agenda te zetten. 

Contractantenraad nieuw lid 

Per heden is Sadiye Demir toegetreden tot Contractantenraad (CR) SPSRM als lid. De Contractantenraad 

van de SPSRM fungeert als klankbord tussen de SPSRM en haar contractanten. Beoogd wordt om 

wederzijds inzicht te bevorderen in de werkzaamheden rondom prenatale screening en met elkaar de 

kwaliteit van prenatale screening in de regio te optimaliseren. 

Wilt u ook deelnemen aan de CR SPSRM mail dan naar contractantenraad@spsrm.nl. Wat wordt van u 

verwacht? Download hier het reglement. Momenteel zijn de leden: Hanneke Tees, Caroline Wallaart,  

Wim van Wijngaarden en Sadiye Demir. 

 

ECHO 

 

SEO en het coronavirus 

De adviezen ten aanzien van het SEO en het coronavirus zijn enigszins gewijzigd: met name het verblijf in 

gebieden waar het coronavirus vaker voorkomt is toegevoegd, en het advies blijft om de dag voor de 

afspraak telefonisch een ‘gezondheidscheck’ uit te voeren. Zie ook de website van het RIVM waarop alle 

wijzigingen worden bijgehouden: 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus 

 

COUNSELING 
 

Tussentijdse evaluatie toets Counselingsvaardigheden TrainTool 

Vanaf april 2019 wordt de toets Counselingsvaardigheden Prenatale Screening - TrainTool - ingezet voor 

counselors prenatale screening. In eerste instantie is de toets verplicht ingezet, vanaf december 2019 

vrijwillig. In de periode dat de toets verplicht was maakte 67% van de counselors de toets. Vanaf het 

moment dat de toets vrijwillig was is de participatie 47%. Ondanks dat het lager is dan in de verplichte 

setting, is het hoger dan te verwachten valt vanuit een vrijwillige setting.  

 

mailto:info@spsrm.nl
https://spsrandstadmidden.nl/contactantenraad/
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus


 

Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden 

Poortgebouw-Zuid | Rijnsburgerweg 10 | 2333 AA Leiden | 071 200 1220 | info@spsrm.nl | www.spsrm.nl 

Pagina 3 van 3 

 

Resultaten ten aanzien van de waardering van de toets laten zien dat in totaal 74% van de counselors 

TrainTool een 6 of hoger geeft, waarbij de meesten TrainTool een 6, 7 of 8 geven. Het gemiddelde komt 

uit op een 6,3. De coaches krijgen een gemiddelde van 8,0. In totaal geeft 98% de coaches een 6 of hoger, 

waarbij het zwaartepunt op een 8 ligt. De regionale centra waarderen het uitstekende werk dat door de 

coaches geleverd wordt, en zijn van mening dat de TrainTool als vrijwillige toets een zinvolle aanvulling 

vormt aan de scholingsmogelijkheden voor counselors. 

 

Tussentijdse evaluatie e-learning  

In de periode 1 mei 2019 tot 1 juni 2020 hebben 877 mensen deelgenomen aan de e-learning Prenatale 

screening. Het merendeel van de deelnemers is verloskundige. Na het afronden van de e-learning kunnen 

deelnemers, als ze dat willen, een vragenlijst invullen. De meeste zorgverleners doen langer dan 3 uur 

over de e-learning. Gemiddeld volgt iedereen 9,6 modules (van de 10). Slechts een enkeling maakt 

minder dan 10 modules (range 1-9). 70% van de deelnemers haalt de toets in een keer, 19% in twee keer 

en 13% doet er 3 keer over. Gemiddeld vinden deelnemers het niveau van de e-learning wat aan de hoge 

kant. De e-learning scoorde gemiddeld een 7,7. 

 

NIPT  

 

NIPT ook beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar 

Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen ook zwangeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de niet-

invasieve prenatale test (NIPT) om te screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Hiervoor hebben 

zij geen toestemming van hun ouders of voogd nodig. Dit is het gevolg van een wettelijke wijziging in het 

Besluit bevolkingsonderzoek.  

Het Besluit bevolkingsonderzoek wordt met ingang van 1 oktober 2020 aangepast. De aanpassing houdt 

in dat zwangeren van 16 en 17 jaar vanaf dan zelf besluiten of ze deelnemen aan een 

bevolkingsonderzoek, net als aan een medische behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij 

de NIPT is sprake van bevolkingsonderzoek en tevens wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 1 en 2 

studies). Vanaf 1 oktober is het ook mogelijk om deelname van zwangeren van 16 en 17 jaar aan de NIPT 

te registreren in Peridos. 

 

 

 

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

➢ 1 oktober  Gegevenslevering 3e kwartaal (cumulatief vanaf 01-01-2020)  

➢ 9 november Landelijk Webinar scholing prenatale screening voor alle contractanten   

➢ 30 november Landelijk Webinar casuïstiekbespreking 
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