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NIPT
NIPT bij verhoogde kans op trisomie
Wanneer een zwangere een verhoogde kans heeft op het krijgen van een kind met trisomie 21, 18 of 13
(bijvoorbeeld vanwege een eerdere zwangerschap met een trisomie 21, 18 of 13, ongeacht of dit een
erfelijk bepaalde trisomie was) dan dient u deze zwangere te verwijzen naar het PND centrum voor
counseling betreffende haar opties.
In het PND centrum vindt een uitgebreide anamnese en counseling plaats. O.a. de volgende keuzes zullen
met de zwangere worden besproken: geen prenataal onderzoek, NIPT (Trident-1), een combinatietest of
(direct) invasieve diagnostiek. In sommige gevallen is nog aanvullend onderzoek geïndiceerd en/of consult
klinische genetica.
Zorg voor zwangerschap en bevalling komt niet ten laste van het eigen risico, het gesprek in het PND
centrum wordt door de zorgverzekering vergoed (bij een zorgverzekering die valt onder de Nederlandse
zorgverzekeringswet). Eventuele vervolgonderzoeken kunnen wel ten laste van het eigen risico komen.
Wijst u de zwangere op de informatie over vergoedingen op de website van het RIVM
LET OP: Wanneer de zwangere niet verwezen wenst te worden dan is de consequentie dat zij NIET voor
NIPT in Nederland in aanmerking komt.

Labaanvraag via ZorgMail
Peridos kan via ZorgMail gegevens voor de labaanvraag NIPT ontvangen via een zgn MEDNIP-bericht en
deze direct in een concept labaanvraag plaatsen. U kunt de aanvraag vervolgens in Peridos aanvullen en
afdrukken. U hoeft dan minder gegevens handmatig in te voeren. Vrumun en Orfeus hebben als eerste
deze functionaliteit in de software ingebouwd en beschikbaar gesteld voor gebruikers. Vraag bij uw
softwareleverancier na, indien dit bij uw patiëntinformatiesysteem nog niet het geval is, wat de stand van
zaken is ten aanzien van de implementatie hiervan. Meer informatie en handleiding op de Peridos
website.

Regionaal plan waarborging kwaliteit NT metingen
Op 30 november 2017 is door het RIVM/CvB het besluit genomen dat de norm voor het minimale aantal
NT-metingen vanaf 1 september 2018 wordt verlaagd naar minimaal 50 per jaar. Deze aanpassing is het
gevolg van de sterke daling van het aantal combinatietesten en daarmee het aantal NT-metingen dat
gedaan wordt door de NT-echoscopist sinds de invoering van de NIPT (Trident 2) per 1 april 2017. Het is
de taak van het Regionale Centrum om voor haar werkgebied een passend plan op te stellen hoe de
kwaliteit van de uitvoering van de NT in de regio wordt gewaarborgd per 1 september 2018. Dat doen wij
graag in samenspraak met u. Om die reden ontvangt elk echocentrum met een NT overeenkomst deze
week per mail een brief van het RCPSNH met informatie over de stand van zaken in de regio en het
betreffende echocentrum. Op basis van dit overzicht willen wij u vragen ons kenbaar te maken hoe u
verwacht voor uw echocentrum dan wel voor onze regio per 1 september 2018 de norm van 50 NT’s per
jaar per echoscopist kan worden geborgd. U dient daarvoor door de bijlage bij de brief die u ontvangt in
te vullen en uiterlijk maandag 23 april 2018 naar het RCPSNH terug te sturen via contact@rcpsnh.nl
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Peridos
Peildatum 1 mei 2018
Wij vragen u alle counseling- en echoscopiegegevens van het jaar 2017 correct naar Peridos op te laden
vóór uiterlijk 1 mei 2018. De datum 1 mei wordt voortaan jaarlijks aangehouden als peildatum voor de
individuele toetsing van counselors en echoscopisten van de onderstaande zaken. Bent u een gedeelte
van het jaar niet actief geweest én heeft u dit met reden gemeld bij RCPSNH, dan wordt daar rekening
mee gehouden.
Voor counselors heeft de toetsing/controle betrekking op:
1.
2.
3.
4.

normaantallen
gevolgde scholing
in Peridos geregistreerde persoonsgegevens van de counselor
correcte en volledige gegevensregistratie counseling.

Voor echoscopisten heeft de inventarisatie/toetsing betrekking op:
1.
2.
3.
4.

normaantallen
gevolgde scholing
in Peridos geregistreerde persoonsgegevens van de echoscopist
correcte en volledige gegevensregistratie SEO en/of NT.

Aangepaste contracten
Eerder berichten wij over het feit dat in maart 2018 de nieuwe versies van de
contracten en kwaliteitsovereenkomsten beschikbaar zouden zijn in Peridos met
het verzoek deze vóór 1 april online te accorderen. Noodzakelijke aanpassingen aan
de Peridos software zorgen voor enige vertraging. Verwacht wordt dat de
contracten eind april beschikbaar zijn. U ontvangt bericht zodra dit het geval is.
Geeft u, als u dat nog niet gedaan heeft, a.u.b. zo snel mogelijk door wie in uw instelling de rechtsgeldig
vertegenwoordiger is, zodat de juiste naam in het contract komt te staan. E-mail contact@rcpsnh.nl

Landelijk nieuws
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG is een nieuwe Europese privacywet die toeziet op de verwerking van alle patiëntgegevens, ook de
niet-digitale. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) per 25 mei
2018. U krijgt als praktijkhouder meer verplichtingen en u moet kunnen aantonen dat u hieraan voldoet.
Bij niet naleven kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoge boetes opleggen. Voor meer informatie
over de AVG kunt u terecht bij uw beroepsvereniging.

Voorlichtingsfilms prenatale screening
Er zijn momenteel twee ondertitelde voorlichtingsfilms over prenatale screening beschikbaar, een film
over screening op down-, edwards- en patausyndroom en een film over de 20-wekenecho. U kunt de
films bekijken op de website Onderzoek van mijn ongeboren kind.
U kunt gebruik maken van deze voorlichtingsfilms door bijvoorbeeld een link te plaatsen op uw website.
Wanneer u de films wilt tonen binnen uw zorginstelling in bijvoorbeeld de wachtkamer of spreekkamer,
dan kunt u dit aanvragen via prenatalescreening@erasmusmc.nl.
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Kwaliteitseisen counseling en verrichten vaginale echo herzien
Mede in het kader van de NIPT zijn de kwaliteitseisen voor de counseling vollediger gemaakt en is
duidelijker aangegeven waar de verantwoordelijkheid van de zorginstelling en counselor ligt. Er heeft
daarnaast een kleine wijziging plaatsgevonden in de kwaliteitseisen ‘Verrichten vaginale echo bij NT en
SEO’. Het is namelijk niet mogelijk dat het Regionaal Centrum een arts of een verloskundige aanwijst als
opdrachtgever van de vaginale echo. U kunt de herziene kwaliteitseisen online inzien op de website van
het RIVM.

Nieuwe labworkflow combinatietest en gewij zigde kwaliteitseisen
Met de introductie van de nieuwe labworkflow zijn ook de kwaliteitseisen aan het laboratorium en de
kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters gewijzigd. U kunt de herziene kwaliteitseisen online
vinden in de pagina kwaliteitseisen op website van het RIVM.

Verplichte vaardigheidstraining counselors 2018
Volgens de Kwaliteitseisen counseling prenatale screening (versie maart 2018) is een counselor die
counselt over prenatale screening op aangeboren afwijkingen verplicht om één keer in de twee jaar de
‘Reguliere bijscholing vaardigheid counseling prenatale screening’ te volgen. Als counselor moet u vóór
eind 2018 aan deze scholing hebben deelgenomen. De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
(AVAG) is daartoe als opleidingsinstituut geaccrediteerd en erkend door de Regionale Centra. De
trainingen worden georganiseerd door DOKh. Kijk op de website van DOKh voor beschikbare data. De
trainingen zijn snel vol dus meldt u tijdig aan. DOKh maakt binnenkort nieuwe trainingsdata bekend. Het
is ook mogelijk bij DOKh een offerte aan te vragen voor training op locatie of bij een erkend
opleidingsinstituut in een andere regio deel te nemen
Let op: de vaardigheidstraining moet vóór 31 december 2018 zijn gevolgd.

Landelijke monitor screening
De landelijke monitor ‘Screeningsprogramma 2016 downsyndroom/SEO’ is beschikbaar. Voor het eerst is
ook een publieksversie van de monitor uitgegeven. Beide versies zijn gepubliceerd door het RIVM. U kunt
ze vinden via een link op onze website.

Nieuwe PNS webshop ‘live’
Vanaf 19 maart is het vernieuwde bestelportaal van het RIVM in gebruik. Het is nu mogelijk om hierin
zowel voorlichtingsmaterialen voor publiek als producten voor professionals te bestellen. Dit moest tot
voor kort op verschillende manieren worden gedaan. Vanaf nu is er één bestelportaal voor de materialen
van de zwangerschaps- en neonatale screeningen. Voor het plaatsen van bestellingen logt u voortaan in,
zodat u de status van een bestelling kunt zien en uw bestelhistorie kunt inzien. De Nederlandstalige
folders en producten voor professionals bestelt u via de webshop: https://online.xerox.nl/rivm
Let op! De oude link (rivmshop.pondres.nl) naar het oude bestelportaal werkt niet meer.
De vertalingen van de publieksfolders zijn alleen in digitale vorm beschikbaar. Deze kunt u nog steeds
downloaden op de folderpagina van de RIVM website.
Heeft u vragen of opmerkingen over het bestelportaal, dan kunt u een e-mail sturen naar:
dvp.pnsfolders@rivm.nl.
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Agenda
Dinsdag 3 april 2018 : WFE Symposium, de Reehorst Ede. Programma en aanmelden
Dinsdag 17 april 2018: PNS Congres 2018 - Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en
dilemma`s. Over recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de preen neonatale screeningen.
Locatie: De Rijtuigenloods in Amersfoort. Meld u snel aan, er zijn nog maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Programma en aanmelden
Dinsdag 22 mei 2018: Casuïstiekbespreking voor echoscopisten regio RCPSNH. Onderwerp: reductiedefecten. Accreditatie bij de BEN en de KNOV wordt aangevraagd (2 punten). Voor broodjes wordt
gezorgd.
Locatie: VUmc, vergaderzaal ‘De Waver’. De zaal is open vanaf 16:30 uur. Graag vooraf aanmelden via email: bm.kars@vumc.nl
Dinsdag 25 september 2018: Casuïstiekbespreking in VUmc voor echoscopisten regio RCPSNH. Onderwerp: Situs problematiek.
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