Kwaliteitsovereenkomst
Tussen het regionaal centrum en
counselors die in het kader van de prenatale screening de counselinggesprekken uitvoeren.

Ondergetekende,
Heeft kennis genomen van:
Algemeen
1. Op grond van de adviezen van de Gezondheidsraad van 2001 en 2004 heeft de regering
besloten tot de opzet van een landelijke organisatie van prenatale screening op Downsyndroom
en Structureel echoscopisch onderzoek (SEO);
2. Bij brieven van 7 juni 2004 en 15 september 2005 heeft de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer het
kabinetsstandpunt omtrent de screening op Downsyndroom en de landelijke organisatie van
prenatale screening uiteengezet (Kamerstukken 2004-2005, 29 323, nrs. 3 en 15);
3. Bij brief van 24 oktober 2005 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt omtrent de SEO uiteengezet
(Kamerstukken 2004-2005, 29 323, nr. 17);
4. De prenatale screening valt onder de reikwijdte van de Wet op het bevolkingsonderzoek
(WBO, Stb. 1992, 611) omdat de screeningsresultaten voor betrokkenen potentiële risico's met
zich mee kunnen brengen en het onderzoek betreft naar ernstige afwijkingen waarvoor geen
behandeling of preventie mogelijk is;
5. Ten behoeve van de landelijke organisatie van prenatale screening, wordt afstemming op
landelijk niveau in een Centraal Orgaan gewaarborgd en coördinatie op regionaal niveau door
de vergunninghouder, het Regionaal Centrum
6. Alle partijen betrokken bij de directe zorgverlening aan de zwangere in het kader van de
prenatale Screening moeten voldoen aan de Wet Klachtrecht Cliëntenzorgsector.
Het regionaal centrum
1. Het regionaal centrum zorgt voor een geldige vergunning in het kader van de Wet op het
bevolkingsonderzoek voor prenatale screening en is daarmee vergunninghouder.
2. Het regionaal centrum zorgt voor samenwerkingsafspraken via overeenkomsten met betrokken
partijen, die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen omtrent de uitvoering van de counseling
meting, zodat op uniforme wijze de uitvoering van de counseling binnen het eigen
werkgebied is gewaarborgd.
3. Het regionaal centrum voert in het kader van de landelijke organisatie van prenatale screening
de volgende taken uit:
3.1. De coördinatie op de uitvoering van de counseling en de prenatale screeningsonderzoeken
in het eigen werkgebied
3.2. De coördinatie van de registratie bij de counselor en het bijhouden van een regionale
registratie over de uitvoering van de counseling en de prenatale screeningsonderzoeken in
het eigen werkgebied
3.3. Het waarborgen van-, en controle op de landelijke kwaliteitseisen van de uitvoering van
de counseling en de prenatale screeningsonderzoeken in het eigen werkgebied.
3.4. Ondersteunen deskundigheidsbevordering uitvoering
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En stemt in met:

1
Opleiding
1. Heeft een opleiding, die voldoet aan de landelijke opleidingseisen, met goed gevolg afgerond.
2. Volgt aantoonbaar nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.
2.
Uitvoering van de counseling
1. Voert bij de zwangere vrouw de counselinggesprekken in het kader van de prenatale screening op
het Downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) uit, conform de landelijke
geldende kwaliteitseisen.
2. Houdt zich bij de uitvoering van de counselinggesprekken aan het door het Centraal Orgaan
vastgestelde Draaiboek en de daarbij behorende protocollen.
3. Houdt een registratie bij van de gesprekken met de zwangere vrouwen en verstrekt deze
gegevens aan het regionaal centrum met inachtneming van de WGBO en de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
4. Registreert tijdig alle data die in het prenataal dossier in de screening (Peridos) op een wijze
die landelijk is overeengekomen.
3
Kwaliteit
1. Verplicht zich om zich te houden aan de voor de prenatale screening door het Centraal Orgaan
vastgestelde landelijke kwaliteitseisen. De actuele versie van deze kwaliteitseisen zijn
gepubliceerd op de website van het RIVM (www.rivm.nl/pns/down-seo).
2. Werkt actief mee aan de door het regionaal centrum te houden kwaliteitsaudits en andere
kwaliteitsonderzoeken en stelt daarvoor de benodigde informatie ter beschikking.
3. Verplicht zich om relevante na- en bijscholing te volgen.

4
Duur van de overeenkomst en beëindiging
1. De kwaliteitsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De kwaliteitsovereenkomst kan op redelijke en billijke gronden beëindigd worden met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3. De kwaliteitsovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst
ontbonden indien:
3.1 het regionaal centrum niet langer beschikt over een geldige vergunning voor prenatale
screening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek.
3.2 de uitvoerder niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen dan wel blijkt niet te voldoen aan de in
art. 1 genoemde opleidingseisen.
5
Geschillen
In geval van een geschil wordt getracht een dergelijk geschil op te lossen met behulp van
mediation conform het reglement van het Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat
luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als
hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, wordt het geschil voorgelegd aan de
burgerlijke rechter en is het Nederlands recht van toepassing.
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6
Slotbepalingen
1. De behandelovereenkomst voor prenatale Screening komt tot stand tussen ondergetekende en
de zwangere.
2. De in art. 3 genoemde kwaliteitseisen maken integraal onderdeel uit van deze
kwaliteitsovereenkomst.
3. Indien enige bepaling van deze kwaliteitsovereenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze kwaliteitsovereenkomst volledig van kracht blijven en zullen
partijen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht worden genomen.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Werkzaam bij:
AGB code

Akkoord
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