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Combinatietest
Regionaal plan waarborging kwaliteit NT metingen

Vanaf 1 september 2018 wordt de norm voor het aantal NT‐metingen verlaagd naar minimaal 50 per jaar.
In verband hiermee heeft elk echocentrum met een NT overeenkomst eind maart per e‐mail een brief
ontvangen van het RCPSNH met informatie over de stand van zaken in de regio en in het betreffende
echocentrum. Op basis van dit overzicht hebben wij verschillende scenario’s geschetst en aan u gevraagd
waar uw voorkeur naar uit zou gaan, en met welk scenario voor onze regio per 1 september 2018 de
norm van 50 NT’s per jaar per echoscopist het best kan worden geborgd. Inmiddels hebben 15 van de 22
echocentra een reactie gestuurd. Met behulp van deze informatie zullen wij het plan in de komende tijd
verder uitwerken.
Heeft u nog niet gereageerd? Dan kunt u tot uiterlijk maandag 30 april a.s. de ingevulde bijlage met uw
voorkeur aan ons mailen via contact@rcpsnh.nl

SEO
Vervolgonderzoek pyelectasie bij 32 weken

Indien bij het SEO een pyelectasie ≥5 en <10 mm is gemeten, dan is het advies om dit opnieuw te laten
meten bij 32 weken. Het valt op dat in Peridos weinig tot geen SEO‐vervolgonderzoeken ivm pyelectasie
worden geregistreerd. Mogelijk komt dit door een onjuiste indicatiestelling, namelijk biometrie ipv SEO‐
vervolgonderzoek. Tijdens het SEO‐vervolgonderzoek bij 32 weken meet de echoscopist de pyela opnieuw
en kijkt tevens naar de hartactie, ligging van de foetus, placenta, vruchtwater en biometrie. Dit
vervolgonderzoek mag alleen uitgevoerd worden door een SEO‐echoscopist. De verloskundig zorgverlener
is verantwoordelijk voor de verwijzing van de zwangere voor dit vervolgonderzoek.
Voor meer informatie: Kwaliteitseisen SEO
Format kwaliteitsaudit echocentra

In het Platform Regionale centra is een nieuw format kwaliteitsaudit echocentra opgesteld. Een van de
richtlijnen betreft de kwalitatieve beoordelingen (de SEO en NT logboeken).
Volgens landelijk beleid wordt de kwalitatieve beoordeling SEO eerst aan de echoscopist teruggekoppeld.
Daarna wordt de rechtsgeldig vertegenwoordiger van het echocentrum/de zorginstelling over de
beoordeling geïnformeerd.
Het RCPSNH zal in de toekomst de landelijke richtlijn volgen. Tijdens de visitatie van de echocentra dienen
de kwalitatieve beoordelingen van zowel de vaste, als de waarnemend SEO/NT echoscopisten ter inzage
te zijn voor het auditteam.
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Peridos
Accorderen aangepaste samenwerkingsovereenkomst in Peridos

Eerder informeerden wij u over de aanpassing van samenwerkingsovereenkomsten counseling, NT en
SEO. Deze contracten zijn inhoudelijk geactualiseerd conform de huidige afspraken binnen het
programma prenatale screening.
Rond het einde van deze maand zullen de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten in Peridos staan. Zodra
dit gerealiseerd is krijgt de gemachtigde voor de contracten binnen uw zorginstelling bij het inloggen in
Peridos een melding met het verzoek de overeenkomst(en) te accorderen.

Landelijk nieuws
Deelnemers gevraagd voor pilot toets counselingsvaardigheden

Een projectgroep vanuit de regionale centra werkt samen met het RIVM‐CvB aan de ontwikkeling van een
toets op counselingsvaardigheden. Voor de maanden juni en juli staat een pilot gepland. De bedoeling van
de pilot is om de eindsituatie zo goed mogelijk te testen, voorafgaand aan de daadwerkelijke
implementatie in 2019.
Voor de pilot wordt uit elke regio een aantal counselors gevraagd die de toets gaan doen. Het kost een
deelnemer ongeveer 1 uur en de deelnemer kan de toets plaats‐ en tijdonafhankelijk maken.
Aan het RCPSNH is gevraagd om acht deelnemers voor deze pilot te werven. Heeft u belangstelling voor
deelname? Dan vragen wij u zich aan te melden via contact@rcpsnh.nl Wij geven uw e‐mailadres dan
door aan de projectgroep.

Agenda
Dinsdag 22 mei 2018:
Casuïstiekbespreking voor echoscopisten regio RCPSNH. Onderwerp: reductie‐defecten. 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 e‐
mail: bm.kars@vumc.nl
Dinsdag 25 september 2018:
Casuïstiekbespreking in VUmc voor echoscopisten regio RCPSNH. Onder‐werp: Situs problematiek.
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