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Achtergrond 

Het kwaliteitsjaarverslag doet verslag van de activiteiten van een RC in 2021 op het gebied van 

contractbeheer, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Het 

kwaliteitsjaarverslag doet ook verslag van het resultaat van de activiteiten van een RC, om daarmee 

inzicht te geven in de kwaliteit van de prenatale screening. Een aantal activiteiten worden uitgevoerd 

in een cyclus van 2 jaar (kwaliteitstoets counseling, kwaliteitstoets echoscopie, TTSEO 

beeldbeoordeling en bijscholing counselors). In deze gevallen wordt naast een verslag van de 

activiteiten in 2021, ook verslag gedaan van de meest recent afgeronde cyclus. Daarnaast geldt dat 

de toetsing op de normaantallen met terugwerkende kracht wordt gedaan: in 2021 zijn de 

normaantallen getoetst die zijn uitgevoerd in 2020. Er wordt daarom gerapporteerd over de 

resultaten van de toetsing uitgevoerd in 2021 over het aantal verrichtingen in 2020.  

 

Inleiding 

Wijzigingen t.o.v. het format kwaliteitsverslag 2020 
- Overal:  Verduidelijking aangebracht door BO rapporten te benoemen en meer details toe te 

voegen wat er in een tabel hoort. Ook alles geactualiseerd naar het nieuwe jaar.  
- Hoofdstuk 3:  Tabel 7 en 8: een splitsing in ETSEO en TTSEO contractanten  

  Tabel 8: Kolommen zijn toegevoegd voor het aantal unieke contracten in 2021 
- Hoofdstuk 4: Tabel 9: toevoeging van Landelijke webinar ETSEO  
- Hoofdstuk 6: Tabel 12: Kolom met geplande visitaties 2022-2023 is verwijderd 
- Bijlage 1: Een splitsing in ETSEO en TTSEO samenwerkingscontracten  
 
Proces van samenstellen kwaliteitsjaarverslagen en samenvatting: 
Elk RC maakt een kwaliteitsjaarverslag op volgens bijgeleverd format. Het is de bedoeling dat 

bijgevoegd format zo veel mogelijk wordt ingevuld op de manier zoals voorgeschreven in dit format, 

met gebruik van de verschafte tabellen. De geel gearceerde delen beschrijven hoe deze tabellen 

ingevuld dienen te worden. Op die manier wordt er uniforme informatie verkregen. Een aantal data 

zijn reeds ingevuld door CLBPS, omdat dit landelijke data betreffen zoals de deelname aan de 

webinars ETSEO. Het ingevulde format is voldoende voor het jaarlijks kwaliteitsverslag. 
Voor elk RC apart dient dit overzicht te leiden tot een inzichtelijk en “publiceerbaar” rapport. Wanneer 
een RC besluit om een uitgebreidere versie te maken en te publiceren voor eigen doeleinden, dan 
staat dat een RC vrij. Wel geldt dat in die uitgebreide versie minimaal de tabellen van dit format 
worden opgenomen.  
Daarnaast zal er naast dit format, verderop in het jaar, een format rondgaan naar alle centra, dat de 
samenvatting moet vormen. In dit format van de samenvatting dienen alle RC’s (opnieuw) hun eigen 
gegevens in te vullen. Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens van het eigen 
kwaliteitsjaarverslag. Het format voor deze samenvatting wordt, net als dit format, vastgesteld door, 
het Platform RC.  
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Versiebeheer 
 

Datum Versie Omschrijving Auteur 

Januari 2022 0.1 Jaarverslag 2020 aanpassen naar 2021 D. Arslan 

Januari 2022 0.2 Aanpassingen en toevoegingen, ETSEO 
opnemen  

N. van Haaften 

Januari 2022 0.3 Verwerken aanpassingen en toevoegingen D. Arslan 

Januari 2022 0.4 Aanpassingen op document N. van Ursem, M. 
Bakker, N. van Haaften 

Februari 2022 0.5 Verwerken aanpassingen in concept 
document 

D. Arslan 

Februari 2022 0.6 Wijzigingen nav Platform RC verwerken D. Arslan 

Maart 2022 1.0 Document definitief D. Arslan 
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1.  Werkgebied RC 

De Stichting Prenatale Screening Randstad Midden (SPSRM) is gericht op het werkgebied van de 

Stichting Klinisch Genetisch Centrum Leiden (KGCL) en de afdeling prenatale diagnostiek van het 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 
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2. Organisatie 

Tabel 1: Organen en aantal bijeenkomsten 

Naam Orgaan Aantal bijeenkomsten 

Bestuurder(s) en/of Raad van Bestuur n.v.t. 

Raad van Commissaris 4 

Raad van Advies  1 

 

Tabel 2 Samenstelling Bestuur 

Naam Relevante nevenactiviteiten 

Dhr. S. zum Vörde sive Vörding  

 

• Consultant bij MCG Consulting  

• Projectleider geboortezorg bij “MediRisk” 
Aansprakelijkheidsverzekeraar voor 

zorginstellingen 

  

 

Tabel 3: Samenstelling Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht 

Naam Relevante nevenactiviteiten  

Mw. mr. C. Grezel • Directeur Programma openbaarheid VWS 

• Voorzitter klachtencommissie GGZ Zuid-

Holland-Noord 

Mw. dr. T.E. Cohen- Overbeek • Ontwikkeling onderwijs m.b.t. echoscopie 

voor de afdeling Verloskunde en Gynaecologie 

van het Erasmus MC 

• Lid commissie Kwaliteit Zorguitvoering 

Prenatale Screening van het RIVM 

• Maken en geven van basis Training bij 

International Society for Ultrasound in 

Obstetrics & Gynecology 

Mw. dr. M.A.M.J. Engels • Lid RvT Beahuis & Bloemenhovenkliniek in 

Heemstede 

• Lid RvT Stichting Abortuskliniek Amsterdam 

• Eigenaar EchoXpert Amsterdam 
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Tabel 4: Raad van Advies/ Contractantenraad 

Naam Vertegenwoordiger/achtergrond  

Mw. C.M. Wallaart Counselor/echoscopist prenatale screening Den Haag 

Haga ziekenhuis 

Mw. J.F. Tees Echoscopist prenatale screening Leiden VC De Poort 

Dhr. W.J. van Wijngaarden Counselor/gynaecoloog/echoscopist prenatale 

screening Den Haag HMC 

Mw. S. Demir Counselor/verloskundige Verloskundigenpraktijk 

Leiden Merenwijk 

 
Tabel 5: Bestuur/medewerkers Bureau 

Type functionaris Naam Aantal FTE 

 

Bestuurder  Stefan zum Vörde sive Vörding 0,36 

Regiocoördinator Annemieke van Rooden 0,89 

Secr./admin./kwaliteitsmedewerker Anna Cijsouw 0,67 

Kwaliteitsmedewerker Viki Verfaille (01/01 – uit dienst 01/11) 0,56 (0,67 fte)  

Medisch adviseur Monique Haak 0,05 

Niet in dienst   

Deskundigheidsbevordering audits 

(Beeldbeoordelaar) 

 

 

Mw. Drs. A.K.K. Teunissen  

Deskundigheidsbevordering audits 

(Beeldbeoordelaar)  

 

Mw. dr. P.N. Adama van Scheltema  

Totaal 7 2,53 
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Tabel 6: Inzet voor landelijke coördinatie 

Naam medewerker Deelname werkgroepen/commissies  

S. zum Vörde sive Vörding  
Bestuurder 

• Platform RC 

• Toetsingscie opleiding echoscopie als vz 

• Pg financiering ETSEO 

A. van. Rooden 
Regiocoördinator 

• WBK  

• Pg beeldbeoordeling Peridos 

• Pg kwaliteitstoets echocentra 

• WRP 

• Pg implementatie ETSEO 

• Sub-werkgroep kernteam landelijke monitor 

• Pg ETSEO RC’s (namens WBK) 

A. Cijsouw 
Kwaliteitsmedewerker 

• WBK vanaf 1-11-‘21 

• WRP 

V. Verfaille 
Kwaliteitsmedewerker 

• WBK tot 1-11-‘21 

• Projectgroep uniformiteit beeldbeoordeling 
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3. Contractanten 

3.1 Gecontracteerde praktijken voor counseling en echoscopie 

 
In 2021 is aan elke zorgverlener een primair RC toegekend: het RC waar de meeste verrichtingen 
plaats vinden (Besluit Platform juni 2021). Het primaire RC is verantwoordelijk voor de 
kwaliteitstoetsing van de zorgverleners die onder hun RC vallen. De aantallen in onderstaande 
tabellen kunnen daarom afwijken van voorgaande jaren  
 
Bijlage 1: Lijst met gecontracteerde organisaties. 
 
Tabel 7: Aantal gecontracteerde praktijken en aantal actief uitvoerende zorgverleners die gekoppeld 

zijn aan een praktijk in de betreffende regio.  

Type 

contract/overee

nkomst 

Aantal organisaties Aantal zorgverleners 

 

 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 

Counseling 64  60 255 282 

ETSEO 16 0 62 0 

TTSEO 15 16 72 76 

NT 0 5 0 7  

- Bron: BO rapport: 3.1 Aantallen contracten met zorginstellingen en zorgverleners v1.4 

Toelichting: 

Ad Counseling: Er zijn 4 nieuwe contracten counseling afgesloten, alle 4 zogeheten caseload 

praktijken. Daarnaast is 1 praktijk overgenomen en van naam veranderd. Dit is dus 

feitelijk een vervanging van een oud contract. Verder hebben een flink aantal 

counselors die onder andere werkzaam zijn in de regio Randstad Midden een ándere 

regio als primaire regio toegewezen gekregen. 

Ad ETSEO:  op 01 september 2021 zijn 16 echocentra gestart met uitvoeren ETSEO, 62 

echoscopisten waarbij SPSRM als primaire regio is aan te merken 

Ad TTSEO lopende het jaar 2021 is 1 praktijk tijdelijk overgedragen aan collega RC (Utrecht) 

i.v.m. landelijke beleid Platform ten aanzien van contractering dependances. Op 

termijn zal deze dependance mogelijk weer onder de regio SPSRM gaan vallen. 

Ad NT:  Met het verdwijnen van NT als mogelijkheid per november 2021 zijn alle praktijken en 

NT-echoscopisten per november 2021 gestopt met NT 
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Tabel 8: wijzigingen in contractanten 

Type 

contract 
Aantal organisaties Aantal zorgverleners 

 nieuw ontbonden uniek nieuw ontbonden uniek 

Counseling 5 1 64 18 10 278 

ETSEO 16  16 62 0 64 

TTSEO 2 3 18 5 0 81 

NT 0 5 5 0 12 12 

- Bron: BO rapport: 3.1 Aantallen contracten met zorginstellingen en zorgverleners v1.4 

Toelichting: 

Ad counseling: 10 OVK ontbonden, 13 OVK staan geregistreerd onder andere primaire regio. 

Ad ETSEO:  Er zijn op 01 september 64 ETSEO echoscopisten begonnen, 2 van hen zijn gedurende 

het jaar onder een andere primaire regio komen te vallen 

Ad TTSEO 1 praktijk heeft contract aangevraagd/geen TTSEO verricht i.v.m. contractuele 

verplichtingen elders en contract binnen enkele maanden ook weer beëindigd (+1,-1), 

1 praktijk heeft andere praktijk overgenomen (+1,-1), 1 praktijk is gestopt(-1) 

Ad NT:  De optie NT is per november 2021 beëindigd 

 

3.2 Gecontracteerd screeningslaboratorium 

 

Gecontracteerd screeninglaboratorium: Star-SHL, Rotterdam einde contract per 01 november 2021 
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4. Deskundigheidsbevordering van contractanten 

4.1 Deskundigheidsbevordering contractanten 

Tabel 9: Nascholing 

Naam 

nascholing*1 

 

Vorm*2 Doelgroep*3 

 

Datum en 

dagdeel 

 

Aantal 

deelnemers 

Aantal 

accredita

tie 

punten 

Zelf organiseren/ 

meewerken aan 

organisatie/ 

faciliteren 

Regionale 

bijeenkomst/ 

symposium/ 

webinar 

 

 

     

Landelijk webinar*5 

Prenatale screening 
 

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

1-11-2021 

 

1352*6 

 

 

2  

Algemene 
theoretische 

bijscholing voor 

counselors en 

echoscopisten*5 

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

15-03-

2021 

3598*6 2  

Verdiepende 

bijscholing voor 

echoscopisten*5  

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

22-03-

2021 

 

29-03-

2021 

534*6 

 

376*6 

Geen 

 

 

 

 

Webinar aanvraag, 
registratie, uitslag 

en betaling  

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

15-06-

2021 

642*6 Geen  

E-learning Eerste 

Trimester SEO 

      

Landelijke 
Casuïstiekbesprekin

g*5 

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

30-11-

2021 

724*6 2  

Counseling 

basiscursus*4 

      



Kwaliteitsjaarverslag – SPSRM 2021 
 

Versie 1.0 Pagina | 12 

Echoscopisten 
bijscholing*7  

      

TTSEO- 

beeldbeoordeling 
nabespreking als 

groepsactiviteit 

      

Overige       

Toelichting: 

*1  Definitie voor nascholing: accreditatiepunten zijn toegekend. 

*2   Beschrijf de soort of vorm van de bijeenkomst. Bijvoorbeeld: casuïstiek, voordrachten, 
interactieve bespreking, etc. 

*3  Bijvoorbeeld Echoscopist, Counselor, Gynaecologen, Verloskundigen, aio’s. 

*4    Indien de nascholing door de RC’s erkend is als basiscursus counseling (en dus vermeld is op      

pns.nl). 
*5  De aantallen zijn niet onderverdeeld per regio. Hier is dus het totaal aantal deelnemers te 

zien uit alle regio’s samengenomen. 

*6  De aantallen betreft degene die het webinar voldoende (minstens 80%) hebben bekeken en 

waarvan de accreditatiepunten zijn toegekend.  
*7  Alleen in te vullen als RC een bijscholing voor echoscopisten heeft georganiseerd of daar 

actieve bijdrage aan heeft geleverd, exclusief opleiding ETSEO. 

 

4.2 Overige informatievoorziening en deskundigheidsbevordering 

• Nieuwsbrieven in 2021: 9 reguliere nieuwsbrieven + 9 nieuwsbrieven implementatie ETSEO.  

• Website: www.spsrm.nl  

• Anders: Mailberichten naar specifieke groepen zorgverleners over actuele zaken waaronder 

wijzigingen n.a.v. het landelijk beleid en de nieuwe manier van aanleveren aan Peridos.  

• Medio 2021 hebben alle contractanten die niet op schema lagen een tussentijdse notificatie 

ontvangen met daarin de tussenstand van de behaalde aantallen van zowel counseling als 

echo-verrichtingen.   

 

  

http://www.rivm.nl/
http://www.spsrm.nl/
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5  Implementatie landelijke kwaliteitseisen en afspraken 

Tabel 10: Wijze van implementatie landelijke kwaliteitseisen in 2021 

Kwaliteitseis – wijziging – vergaderdatum Wijze van implementatie* 
Kwaliteitseisen counseling prenatale 
screening.  

Versie 12.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Versie 12.1, actualisatie juli 2021: De 
Programmacommissie Prenatale Screening heeft 
besloten om vanaf 2021 de norm van 35 
counselingsgesprekken per jaar te hanteren (in 
plaats van 50 gesprekken per jaar). 

Versie 12.2, actualisatie oktober 2021. Dit 
betreft de aanpassing die in oktober 2021 via 
een nieuwsbericht is gecommuniceerd: 
Documenten aangepast vanwege stoppen 
combinatietest | Prenatale en neonatale 
screeningen (pns.nl) 
 

Landelijke nieuwsbrief  
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

Kwaliteitseisen informed consent en 

privacy 
Versie 6.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Versie 6.1, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 
 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

Kwaliteitseisen tweede trimester SEO-
echoscopist 

Versie 4.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie op 
16 februari 2021. Hierover is gecommuniceerd 
in de Nieuwsbrief | RIVM van 3 maart 2021 
(extra editie). 
 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

Kwaliteitseisen tweede trimester SEO 
Versie 8.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie op 
16 februari 2021. Hierover is gecommuniceerd 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
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in de Nieuwsbrief | RIVM van 3 maart 2021 
(extra editie). 
 
Kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en 

beeldopslag voor prenatale screening 
 

Dit betreft versie 2 van Kwaliteitseisen 
echoapparatuur en beeldopslag 23 maart 
2017 - voor apparatuur aangeschaft vóór 12 
oktober 2020 en versie 3.2 van de 
Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 
17 juni 2021 - voor apparatuur aangeschaft 
ná 12 oktober 2020. Hierover is 
gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | RIVM van 
28 juni 2021. 
Versie 3.3, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

Kwaliteitseisen vaginale echo's 
Versie 5.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 
 
Versie 5.1, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO (incl 
kw.standaard) (nieuw) 

Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVM-CVB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie).  

Versie 2.0 is vastgesteld door het RIVM na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op schriftelijke consultatie 
in oktober 2021. Dit betreft de aanpassing die in 
november 2021 via een nieuwsbericht is 
gecommuniceerd: Kwaliteitsstandaard CRL- en 
NT-meting bij eerste trimester SEO aangepast | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl).  

 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO-
echoscopist (nieuw) 

Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-echoapparatuur-en-beeldopslag-versie-12-oktober-2020
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-echoapparatuur-en-beeldopslag-versie-12-oktober-2020
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1467-120311&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-vaginale-echo
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
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Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Versie 1.1, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 
Kwaliteitseisen eerste trimester SEO-
opleiding tot 1 september (nieuw) 

Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

Bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing 

opleidingen 
Versie 2 is vastgesteld door het RIVM-CvB op 24 
augustus 2021. Gepubliceerd op www.pns.nl op 
24 augustus 2021. Hierover is niet 
gecommuniceerd vanuit het RIVM-CvB. 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester 

SEO 

Versie 4.0 is vastgesteld door het  RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Dit document is geactualiseerd. Versie 4.1 is 
vastgesteld door het RIVM-CvB na positief 
advies van de Programmacommissie Prenatale 
Screening op 16 december 2021. Dit betreft de 
aanpassing die eind december 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: 
Kwaliteitsbeoordelingen SEO aangepast | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 

 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

Format scoringsformulier tweede trimester 

SEO 

Versie februari 2021. Hierover is 
gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | RIVM van 
3 maart 2021 (extra editie). 
 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO 

(nieuw) 
Versie 1 is vastgesteld door het  RIVM-CvB na 
Landelijke nieuwsbrief positief advies van de 
Programmacommissie Prenatale Screening op 
16 februari 2021. Hierover is gecommuniceerd 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
http://www.pns.nl/
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsbeoordelingen-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsbeoordelingen-seo-aangepast
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
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in de Nieuwsbrief | RIVM van 3 maart 2021 
(extra editie). 

Versie 1.1, vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 6 april 2021. Hierover is 
gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | RIVM van 
3 maart 2021 (extra editie) en de Nieuwsbrief | 
RIVM van 27 mei 2021. 

Versie 2.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op schriftelijke consultatie 
in oktober 2021. Dit betreft de aanpassing die in 
november 2021 via een nieuwsbericht is 
gecommuniceerd: Kwaliteitsstandaard CRL- en 
NT-meting bij eerste trimester SEO aangepast | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

Versie 2.1 is vastgesteld door het RIVM na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 december 2021. Dit 
betreft de aanpassing die eind december 2021 
via een nieuwsbericht is gecommuniceerd: 
Kwaliteitsbeoordelingen SEO aangepast | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

 
Format scoringsformulier eerste trimester 
SEO (nieuw) 

Versie 1: gepubliceerd op www.pns.nl op 16-04-
2021. 
Versie 2: gepubliceerd op www.pns.nl op 18-12-
2021. 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

Tarieven en declaraties voor de prenatale 

screening op down-, edwards- en 

patausyndroom en SEO 
Versie 2 is vastgesteld door het RIVM-CvB op 25 
juni 2021. Hierover is niet gecommuniceerd 
vanuit het RIVM-CvB. 

Versie 2.1, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 

 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

Contract counseling 

Gepubliceerd op 26 november 2021 op 

www.pns.nl. Contract counseling 
(zorgaanbieder) - geldig vanaf 17 januari 2022. 

 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1398-117280&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1398-117280&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsbeoordelingen-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsbeoordelingen-seo-aangepast
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
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Contract echoscopie eerste trimester SEO 
(nieuw) 

Het contract tussen het echocentrum en het 
Regionaal Centrum, geldig vanaf 1 september 
2021. Gepubliceerd op 4 juni 2021 op 
www.pns.nl. Contract echoscopie eerste 
trimester SEO (echocentrum) – geldig tot en 
met 16 januari 2022. Gepubliceerd in december 
2021 op www.pns.nl. 

 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

Kwaliteitsovereenkomst Counselors 

De kwaliteitsovereenkomst tussen de counselor 
en het Regionaal Centrum (inclusief eerste 
trimester SEO) geldt vanaf 1 augustus 2021. 
Versie 2 gepubliceerd in juni op www.pns.nl. 
Hierover is niet gecommuniceerd vanuit het 
RIVM-CvB. 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

Kwaliteitsovereenkomst echoscopie eerste 

trimester SEO (nieuw) 

Versie 19 mei 2021, gepubliceerd op 4 juni 
2021. De kwaliteitsovereenkomst tussen de 
echoscopist en het Regionaal Centrum geldt 
vanaf 1 september 2021. 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

Privacyverklaring screening op down- 

edwards- en patausyndroom en 13 
wekenecho en 20 wekenecho 

Versie 3, gepubliceerd op www.pns.nl op 31 
augustus 2021. 
Versie 3.1, 13 oktober 2021. Dit betreft de 
aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Website 

Draaiboek Prenatale screening DEP/SEO 

Versie 10.0 is vastgesteld door het RIVM -CvB 
na positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 17 juni 2021. Hierover is 
gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | RIVM van 
28 juni 2021. Dit betreft de aanpassing die in 
juli via een nieuwsbericht is gecommuniceerd: 
Update Draaiboek Prenatale screening sinds 
begin juli beschikbaar | Prenatale en neonatale 
screeningen (pns.nl). 

In versie 11.0 is per 1 oktober het gehele 
draaiboek aangepast. Hierover is 
gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | RIVM van 
20 september 2021. Dit betreft de aanpassing 
die in oktober 2021 via een nieuwsbericht is 
gecommuniceerd: Documenten aangepast 

Landelijke nieuwsbrief 
 
Mail aan contractanten 
 
Website 

http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1467-120311&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/update-draaiboek-prenatale-screening-sinds-begin-juli-beschikbaar
https://www.pns.nl/nieuws/update-draaiboek-prenatale-screening-sinds-begin-juli-beschikbaar
https://www.pns.nl/nieuws/update-draaiboek-prenatale-screening-sinds-begin-juli-beschikbaar
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1588-126451&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
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vanwege stoppen combinatietest | Prenatale en 
neonatale screeningen (pns.nl). 

 
 

  

https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
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6  Kwaliteitsborging 

6.1 Echocentra 

Tabel 11:Kwaliteitstoets echoscopie 2021 

De samenstelling van het auditteam - Het auditteam bestaat uit 2 personen: de 

regiocoördinator en de 

kwaliteitsmedewerker of de bestuurder en 

de kwaliteitsmedewerker. 

De regiocoördinator en de 

kwaliteitsmedewerker zijn deskundig t.a.v. 

het maken van echo’s. 
De werkwijze van de audit - De audit sluit aan bij het landelijke format 

en wijkt daar niet van af.  

- Introductie digitale audit i.v.m. Covid-19 

De audit bij het gelieerde UMC (indien 

uitgevoerd in 2021) 

- n.v.t. 

 
 

Tabel 12: Stand van zaken kwaliteitstoets echoscopie 

Plaats 

organisatie 

Naam organisatie Datum 

vorige 
visitatie 

Datum 

visitatie 
2021 

Opmerking  

Alphen a/d Rijn 
 

Echopraktijk Wereldkiek 30-11-2020 n.v.t.  

Den Haag 
 

Echocentrum Rivierenland 
(locatie Ella) 

22-06-2020 n.v.t. Per 01-09-21 over 
naar andere regio 

Den Haag 
 

Haga Ziekenhuis 06-07-2020 n.v.t.  

Den Haag 
 

Haaglanden MC 18-10-2020 n.v.t.  

Den Haag 
 

Echocentrum Het Haagse Hof 05-10-2020 n.v.t.  

Den Haag 
 

Bovenmaas Prenataal 13-10-2020 n.v.t.  

Den Haag 
 

Praktijk Mundo/SHL 17-11-2020 n.v.t.  

Den Haag Verloskundigenpraktijk 
Femme 

17-11-2020 n.v.t.  

Gouda 
 

InZwang 09-06-2020 n.v.t.  

Leiden Verloskundig Centrum de 
Poort 

22-06-2020 n.v.t.  

Leiderdorp 
 

Alrijne 30-11-2020 n.v.t. Afrondende audit 

Leiderdorp 
 

Echopraktijk De Linde 22-09-2020 n.v.t.  

Leidschendam 
 

Sifra Verloskundigen 08-10-2020 n.v.t.  
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Rijswijk Verloskundigenpraktijk 
Rijswijk 

09-06-2020 n.v.t.  

Zoetermeer 
 

Verloskundigenpraktijk Embé 16-11-2020 n.v.t.  

Zoetermeer 
 

Verloskundigenpraktijk Keita 10-11-2020 n.v.t.  

Zoetermeer Bovenmaas Prenataal 
(Partera) 

06-07-2020 n.v.t.  

     
 

Tabel 13: Periode tussen visitaties 

Periode tussen meest recente en vorige visitatie Aantal echocentra 

minder dan 2,5 jaar 15 

tussen 2,5 en 3 jaar  - 

meer dan 3 jaar - 

Aantal centra voor 1e audit 2 

 

 

Tabel 14: Resultaten audits 2021 

Aantal audits uitgevoerd in 2021 en % t.o.v. 
aantal echocentra dat in 2021 een contract 

had 

1 (herbeoordeling) = 6,25%  

Aantal en % * zonder verbeterpunten in het 

definitieve auditrapport** 
 

1  

Aantal en % * met verbeterpunten* in het 

definitieve auditrapport** 

 

0  

* De noemer voor het berekenen van de percentages is het totaal aantal uitgevoerde audits in 
verslagjaar, uitgaande van de datum van de visitatie.  
**Definitieve auditrapport = het rapport dat is vastgesteld nadat het centrum twee weken de tijd 
heeft gehad om te reageren op feitelijke onjuistheden in het voorlopige rapport (het gaat hier dus 
niet om de verbeterpunten die nog bestaan na drie of zes maanden, maar om de verbeterpunten die 
zijn opgetekend in het definitieve auditrapport.)  
 
Toelichting: alle echocentra zijn in 2020 ge-audit, één echocentrum (6,25%) heeft in 2021 een 
herbeoordeling gehad. Betreft herbeoordeling 5 maanden na een eerdere audit in 2020. Conclusie: 
De actie- en verbeterpunten zijn binnen de daarvoor gestelde tijd adequaat en resultaatgericht door 
betrokkenen opgepakt. Het Regionaal Centrum SPS Randstad-Midden concludeert dat het 
Echocentrum hiermee voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor prenatale screening. De audit 
wordt hiermee positief afgesloten. Alle echocentra zullen in 2022 wederom geaudit worden. 
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Tabel 125: Resultaten volledige afgeronde ronde inclusief kalenderjaar 2021  

Jaartal/periode van volledig afgeronde ronde Juni 2020- mei 2021 

Aantal audits uitgevoerd in de laatste volledig 

afgeronde ronde 

17 

Aantal en %* zonder verbeterpunten in het 

definitieve auditrapport ** 

0 = 0% 

Aantal en %* met verbeterpunten in het 

definitieve auditrapport ** 

17 = 100% 

* De noemer voor het berekenen van de percentages is het totaal aantal uitgevoerde audits in de 

volledig afgeronde kwaliteitsronde. 

**Definitieve auditrapport = zie tabel 14  

 

Toelichting: Alle audits zijn in 2020 verricht en één echocentrum heeft in 2021 een herbeoordeling 
gehad. Voor alle echocentra geldt dat eventuele verbeterpunten werden benoemd in een voorlopig 
auditrapport. In het definitieve rapport werden deze verbeterpunten, mits voldoende geadresseerd, 
als voldoende geadresseerd benoemd. 5 audits zijn in 2020 definitief afgerond, 11 audits hebben in 
2021 een definitieve afronding gehad waarbij de verbeterpunten voldoende geadresseerd waren.  
 
 

6.2 Echoscopisten 

Beeldbeoordeling TTSEO en NT in 2021 

 

Tabel 16: Uitvoering beeldbeoordeling in 2021 

Type 

echoscopist  

Wijze van 

beeld-

beoordeling* 

Aantal 

echoscopisten** dat in 

2021 een actieve rol 

heeft als echoscopist 

bij een zorginstelling in 

de regio. 

Aantal en % 

beoordeeld 

door RC*** 

Aantal en % 

beoordeeld door 

ander RC*** 

TTSEO Logboekmethode 49 41/49 = 83,7% 2/49 4,1% 

NT Logboekmethode 8 5 /8 = 62,5 % 0 (8) 0% 

* Vermeld landelijk protocol of anders namelijk…; logboekmethode of op locatie of anders namelijk…; 
in combinatie met audit of los van audit. 

** Het aantal echoscopisten waarvan je het primaire RC bent.  

*** De noemer is het aantal gecontracteerden dat in kolom 2 is genoteerd. 
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Tabel 17: Resultaten beeldbeoordeling echoscopie in 2021 

Type echoscopist  Voldoende (direct) Voldoende na 

herbeoordeling 

Onvoldoende na 

herbeoordeling 

In behandeling 

(herbeoordeling 

volgt) 

TTSEO 40 1 (2,5%) 0  

NT 5 n.v.t. 0  

 

Stand van zaken meest recente beeldbeoordelingsronde TTSEO 

 

Tabel 18: Uitvoering beeldbeoordeling in volledige afgeronde ronde inclusief kalenderjaar 2021   

Type 

echoscopist  

Wijze van 

beeld-

beoordeling* 

Aantal echoscopisten dat 

in deze ronde contract 

had met het RC 

Aantal en % 

beoordeeld door 

RC** 

Aantal en % 

beoordeeld door 

ander RC** 

TTSEO Logboek methode 81 41/81= 50,6% 15/81= 18,5% 

* Vermeld landelijk protocol of anders namelijk…; logboekmethode of op locatie of anders namelijk…; 
in combinatie met audit of los van audit. 

** De noemer is het aantal gecontracteerden dat in deze ronde een contract had – zie kolom 2 

 
Toelichting: (N=81-41-15) 26: 8 ZV naar andere regio, 5 nieuw, 14 Score opgevraagd en voldoende, 
1 eind 2021 gestart in regio 

 

Tabel 19: Resultaten beeldbeoordelingen door RC bij TTSEO-echoscopisten volledige afgeronde ronde 

inclusief kalenderjaar 2021   

Beoordelingsronde 

2020-2021 

Voldoende (direct) Voldoende na 

herbeoordeling 

Onvoldoende na 

herbeoordeling 

In behandeling 

(herbeoordeling 

volgt) 

TTSEO  41=100% 1 (ze toelichting) 0 0 

 
Toelichting: 1 gedeeltelijke herbeoordeling i.v.m. nieuwe scoringsmethode. Onvoldoende op 1 
onderdeel. Totaalscore was wel voldoende (staat dus ook bij 41 voldoende). Beoordelingen hebben 
geen consequenties gehad voor de contracten 
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Toetsing normaantallen TTSEO en NT  

 

Tabel 20: Aantal verrichtingen per uitvoerder 

Type zorgverlener 

 

Kwaliteitseis t.a.v. aantal 

verrichtingen per jaar 

Totaal aantal 

beoordeelde 

zorgverleners in 

2021 (over 

verrichtingen in 

2020) 

Aantal zorgverleners 

dat voldoet aan deze 

kwaliteitseis 

Toelichting en 

consequenties voor 

contracten 

TTSEO-echoscopist 

Kwaliteitseis: 

ervaren 150; starter 250 

74 63 23/2/21 tel overleg met zv: 

weet dat ze aantallen net 

niet heeft gehaald. BMP is 

voornemens om dit in 2021 

voldoende te laten zijn en 

op tijd maatregelen te 

nemen. SPSRM: akkoord 

348 in 2021 

NT-echoscopist 

Kwaliteitseis:50  

8 3 NT-onderzoek als onderdeel 

van CT is in 2021 gestopt 

 
Toelichting: 74 TTSEO echoscopisten zijn beoordeeld op hun aantallen waarbij 11 ZV de benodigde 
aantallen niet hebben gehaald. Hiervan hadden 5 ZV een andere primaire regio. Met de overige 4 
zorgverleners zijn afspraken op maat gemaakt. Bij 2 ZV is de overeenkomst op eigen verzoek 
gestopt. 
 
8 NT-echoscopisten hadden in 2020 een overeenkomst. Hiervan hebben 3 ZV in 2020 het normaantal 
gehaald. 1 ZV is in 2020 op eigen verzoek gestopt. Alle overige overeenkomsten zijn in 2021 gestopt. 

 

Toetsing bijscholing echoscopisten  

 

SPSRM volgt accreditatieronde BEN en die loopt van 2020 t/m 2021. Toetsing vindt plaats t.t.v. de 

individuele beeldbeoordeling. Als een echoscopist geen lid is van de BEN wordt de gevolgde 

bijscholing en ontvangen certificaten bij de betreffende echoscopist opgevraagd. 
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6.3 Counselingpraktijken 

Kwaliteitstoets counseling 

 
Er is in 2021 geen kwaliteitstoets counseling geweest. Alle praktijken zijn in 2020 ge-audit. De audit 
is 2-jaarlijks. In 2022 volgt de volgende auditronde.  

Tabel 21: Resultaten kwaliteitstoets counseling 2021 

Aantal kwaliteitstoetsen 

uitgevoerd in 2021 en % t.o.v. 

aantal praktijken dat in 2021 
een contract had 

n.v.t. n.v.t. 

Aantal en % zonder 

verbeterpunten* 

n.v.t. n.v.t. 

Aantal en % met 
verbeterpunten in het 

definitieve rapport* 

n.v.t. n.v.t. 

* De noemer voor het berekenen van de percentages is het totaal aantal uitgevoerde toetsen in 

verslagjaar 2021.  
 

 

Tabel 22: Resultaten meest recente afgeronde toets ronde 

Jaartal/periode van volledig afgeronde ronde 2020 

Aantal toetsen uitgevoerd in de laatste volledig 

afgeronde ronde 

60 

Aantal en %* centra zonder verbeterpunten 0 (0%) 

Aantal en %* centra met verbeterpunten  3 (5%) 

* De noemer voor het berekenen van de percentages is het totaal aantal uitgevoerde audits in de 

volledig afgeronde kwaliteitsronde. 

Toelichting: Verbeterpunten betreffen vooral teksten op websites en verbeteringen in de 

gegevensleveringen. Alle vertrekpunten zijn adequaat geadresseerd. 
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6.4 Counselors 

6.4.1 Toetsing bijscholingseisen 2019/2020/2021 

 

Tabel 23: Deelname bijscholingseisen in 2019, 2020 en 2021 

Bijscholingen in de eerste twee 

jaren van bijscholingsronde  

2019-2020-2021   

Totaal aantal 

counselors dat 

deelnam in 2019  

Totaal aantal 

counselors dat 

deelnam in 2020 

Totaal aantal 

counselors dat 

deelnam in 2021 

Traintool  24 67 22 

Scholing op gebied van counseling 

(regiobijeenkomst, online webinar of 

gelijkwaardig) 

242 266 623 

E-learning 28 52 98 

6.4.2 Toetsing normaantallen counseling 

 

Tabel 24: Aantal verrichtingen per uitvoerder  

Type zorgverlener 

Kwaliteitseis aantal 

verrichtingen per 

jaar 

Totaal aantal 

beoordeelde 

zorgverleners 

in 2021 (over 

verrichtingen 

in 2020) 

Aantal 

zorgverleners 

dat voldoet 

aan deze 

kwaliteitseis  

Aantal counselors 

met aantallen tussen 

35-49 (En dus 

verplichte deelname 

Traintool) 

Aantal counselors 

met minder dan 35 

gesprekken 

Counselor 

Kwaliteitseis: 50 

281 226 28 8 

6.4.3 Toelichting 

SPSRM volgt in de toetsing van de normaantallen counseling de landelijke werkwijze kwaliteitseisen 

counseling. De SPSRM heeft in het de zomer 2020 alle counselors die niet op schema lagen een 

notificatie gestuurd met daarin de tussenstand van de behaalde aantallen counseling. Daarop is de 

mogelijkheid geboden om de aantallen en daarmee de vaardigheid te verhogen.  

Bij het toetsen van het definitieve normaantal is ook gekeken naar de verdeling van het aantal 

counselingsgesprekken over de maanden om te zien of counselingsgesprekken tot de regelmatige 

werkzaamheden behoren en evenredig zijn verdeeld binnen de praktijk om zo de kwaliteit te 

vergroten en de continuïteit van zorg te waarborgen.  
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Van de 282 getoetste counselors voldeden 28 counselors niet aan het te behalen normaantal van 50 

counselingsgesprekken. Met deze counselors heeft een evaluatie op maat plaatsgevonden is bekeken 

wat de prognose voor het komende jaar zou zijn. En daarbij gebruik gemaakt van het landelijke 

middel om de vaardigheid van het counselingen te verbeteren namelijk Train Tool samen met de inzet 

van beschikbare e-learning om up to date te raken van de meest actuele ontwikkelingen PNS.  

8 counselors voldeden niet aan het te behalen normaantal 35 counselingen. Van deze counselors is de 

kwaliteitsovereenkomst ontbonden. Het betreft hier counselors die bijvoorbeeld met pensioen zijn 

gegaan of andere werkzaamheden binnen een praktijk zijn gaan doen.  
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7  Informatiebeveiliging  

Op landelijk niveau werken de RC’s en de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) 
aan informatiebeveiliging. In 2019 is het Informatiebeveiligingsbeleid van RC’s en CLBPS vastgesteld. 
In 2021 is door het CLBPS de NEN7510-certificatie behaald. Waarbij de CLBPS als eerste 
gecertificeerd wordt en vervolgens de scope verbreed wordt naar de RC’s. Een landelijk beheerder 
met informatiebeveiliging als aandachtsveld ondersteunt de RC’s. De Werkgroep Informatiebeveiliging 
richt zich op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 
implementatie van de NEN7510. Er is een verwerkingenregistratie waarbij met alle samenwerkende 
partijen verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten. Tijdens het wekelijkse teamoverleg is 
informatiebeveiliging een vast agendapunt. Daar worden mogelijke verbeterpunten besproken. 
In 2021 heeft SPSPM in aanvulling op de huidige beveiligingsmaatregelen een 2MA (2 stap verificatie) 
ingevoerd.  
 
De SPSRM heeft een eigen ICT-infrastructuur op de Cloud ingericht in samenwerking met een partner 
PWA (met verwerkersovereenkomst) die ook zorgt voor een veilige digitale omgeving, inclusief back-
up. Accountbeheer voert SPSRM zelf. Indien persoonsgegevens verstuurd moeten worden, gebruikt 
de SPSRM de optie van Microsoft Onedrive voor het veilig delen van mappen. Bijvoorbeeld het 
uitwisselen van gegevens bij beeldbeoordelingen. 
 
In 2021 zijn 8 beveiligingsincidenten vastgesteld door CLBPS. Deze zijn terug te vinden in het 
beveiligingsincidentenregister op SFS. Geen enkel incident hoefde na overleg met CLBPS bij de AP 
gemeld te worden. Onderstaande tabel biedt een overzicht op hoofdlijnen. Bij elk afzonderlijk incident 
is de betrokken ZV of ZI geïnformeerd en eventueel geadviseerd om herhalingen in de toekomst te 
voorkomen.   
In algemene zin worden de zorginstellingsbeheerders er per kwartaal aan herinnerd om de 
gekoppelde zorgverleners in Peridos te controleren en wijzigingen door te geven aan het betreffende 
RC. Ook in de nieuwsbrief en op de website van SPSRM wordt periodiek aandacht besteed aan het 
tijdig doorgeven van wijzigingen.  
 

Tabel 25: Beveiligingsincidenten in RC in 2021 

Oorsprong  Aantal  Inhoud Melding bij 

AP 

SPSRM 0  0 

Zorginstelling 8 1 x ZV al 1 jaar uit dienst maar staat nog wel gekoppeld 

aan ZI   

1 x meerdere ZV doen aanvragen onder één Peridos 

account  

1 x onjuiste naam gekoppeld aan aanvraag ETSEO  

1 x verkeerde ZV geregistreerd bij uitgevoerde TTSEO  

3 x ZI-beheerder of ZV verstuurde bestand met 

persoonsgegevens aan RC 

1 x ZV werkzaam bij meerdere ZI vraagt NIPT aan onder 

verkeerde ZI   

0 
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Bijlage 1. Samenwerkingscontracten 

 

Plaats organisatie               Naam organisatie             Counseling ETSEO TTSEO NT 

Alphen a/d Rijn Verloskundigenpraktijk 

Wereldkind 

x    

Alphen a/d Rijn Lotis verloskundigen x    

Alphen a/d Rijn Echopraktijk Wereldkiek  x  x  

Alphen a/d Rijn Vivre praktijk voor 

verloskunde 

x    

Bodegraven Verloskundigenpraktijk 

Bodegraven 

x    

Boskoop Boskoop 

Verloskundigenpraktijk 

x    

Den Haag Bovenmaas Prenataal 

regio Den Haag 

 x  x  

Den Haag Akelei – 

Kortekaas/Heetkamp 

x    

Den Haag Anno 

Verloskundigenpraktijk 

x    

Den Haag Bronovo Verloskundigen x    

Den Haag Echocentrum Het Haagse 

Hof 

 x  x  

Den Haag  Ella verloskundigen x    

Den Haag Femme praktijk voor 

verloskundigen 

x x x  

Den Haag Haaglanden Medisch 

Centrum 

x x  x  

Den Haag Haagsch Geboortehuis x    

Den Haag Hage Ziekenhuis x x  x  
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Den Haag Internationale Health 

center 

x    

Den Haag LIFE Verloskundige 

praktijk 

x    

Den Haag Lux Verloskundige x    

Den Haag Margriet 

Verloskundigenpraktijk 

x    

Den Haag Mundo vroedvrouwen x    

Den Haag Oerkracht Toegewijde 

verloskunde 

x    

Den Haag Otis 

Verloskundigenpraktijk 

x    

Den Haag  Star-shl  x  x  

Den Haag Tara 

Verloskundigenpraktijken 

x    

Den Haag Tria verloskundigen x    

Den Haag Verloskundigenpraktijk 

Den Haag 

x    

Den Haag Verloskundigenpraktijk 

Eva 

x    

Den Haag Verloskundigenpraktijk 

Regenboog 

x    

Den Haag Verloskundigenpraktijk 

Viva 

x    

Den Haag V&K Verloskundigen x    

Den Haag Vroedvrouw Ellen x    

Den Haag Ypenburg 

Verloskundigenpraktijk 

x    

Gouda Groene Hart Ziekenhuis x    

Gouda InZwang  x  x  
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Gouda Verloskundigen praktijk 

Gouda 

x    

Katwijk Verloskundigenpraktijk x    

Leiden De Kern 

Verloskundigenpraktijk 

x    

Leiden Leidsch Universitair 

Medisch Centrum 

x x   

Leiden Merenwijk 

Verloskundigenpraktijk 

x    

Leiden Verloskundig 

Echocentrum de Poort 

 x  x  

Leiden Verloskundige Maatschap 

Lammenschans 

x    

Leiden Verloskundige Praktijk 

Draagkracht 

x    

Leiderdorp Alrijne ziekenhuis x    

Leiderdorp Echopraktijk De Linde  x  x  

Leiderdorp Verloskundigenpraktijk x    

Leidschendam Sifra verloskundigen x x  x  

Leidschendam Verloskundigenpraktijk ‘t 
Kroontje 

x    

Lekkerkerk “Bevalt Beter” x    

Lisse Verloskundigenpraktijk 

Lisse en omstreken 

x    

Nieuwkoop Verloskundige praktijk 

Nieuwkoop 

x    

Noordwijk/Noordwijkerhout Verloskundigenpraktijk x    

Oegstgeest Verloskundige praktijk x    

Reeuwijk Verloskundige praktijk 

E.O. 

x    
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Rijnsburg Verloskundigenpraktijk 

Uniek 

x    

Rijswijk Lotus verloskundige zorg x    

Rijswijk Verloskundige praktijk 

Rijswijk 

x x  x  

Roelofarendsveen Verloskundigenpraktijk 

Kaag en Braassem 

x    

Sassenheim Santé 

Verloskundigenpraktijk 

x    

Schoonhoven Verloskundigenpraktijk 

Levenslicht 

x    

Ter Aar Nova 

Verloskundigenpraktijk 

x    

Valkenburg Verloskundigenpraktijk 

Puur 

x    

Voorburg Verloskundige Praktijk 

Voorburg 

x    

Voorhout Verloskundigenpraktijk 

Voorhout 

x    

Voorschoten Verloskundigenpraktijk 

Liva 

x    

Waddinxveen Promessa Verloskundigen x    

Wateringen Verloskundigenpraktijk ’t 
Wateringse 

x    

Zoetermeer Bovenmaas Prenataal  x  x  

Zoetermeer Embé verloskundigen x x  x  

Zoetermeer Keita 

Verloskundigenpraktijk 

x x  x  

Zoetermeer Lange Land Ziekenhuis x    

Zoetermeer Partera verloskundige 

centrum 

x    
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