Nieuwsbri ef 5
mei 2018

NIPT
Afw ij kende NIPT uitslagen

Naar aanleiding van een terugkerend misverstand bij verloskundig zorgverleners over de rapportage van
afwijkende uitslagen T21, T18 en T13, heeft de Kerngroep NIPT consortium besloten om een kleine
aanpassing te doen aan de standaard conclusietekst voor code 2, 3, en 4. De aanpassing is in rood
onderstreept. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in Peridos.
Code 2 aanwijzing trisomie 21:
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor trisomie 21. Er
is geen aanwijzing voor trisomie 18 of 13. Trisomie 21 veroorzaakt downsyndroom. Ter bevestiging van dit
resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te worden verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf hierover
te informeren en haar te verwijzen naar het centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.
Code 3 aanwijzing trisomie 18:
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor trisomie 18. Er
is geen aanwijzing voor trisomie 13 of 21. Trisomie 18 veroorzaakt edwardssyndroom. Ter bevestiging van
dit resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te worden verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf
hierover te informeren en haar te verwijzen naar het centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.
Code 4 aanwijzing trisomie 13:
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor trisomie 13. Er
is geen aanwijzing voor trisomie 18 of 21. Trisomie 13 veroorzaakt patausyndroom. Ter bevestiging van dit
resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te worden verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf hierover
te informeren en haar te verwijzen naar het centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.

Individuele toetsing echoscopisten en counselors
(peildatum 1 mei)
NT

Vanaf 1 september 2018 wordt de norm voor het aantal NT-metingen verlaagd naar minimaal 50 per jaar.
In verband hiermee hebben wij aan de echocentra gevraagd op basis van de huidige stand van zaken een
voorkeur aan te geven voor een toekomstscenario voor de regio. Inmiddels hebben wij van alle centra
antwoord ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Wij zullen met behulp van uw reacties het regionaal NTplan in de komende tijd verder uitwerken.
S EO

Beoordeling van de SEO gegevens is onderdeel van de visitaties van de echocentra. Daarnaast zal op basis
van een overzicht van de aangeleverde gegevens van 2017 in Peridos door het regionaal centrum worden
gekeken naar de aantallen SEO’s per echoscopist in 2017. Wij zullen u hierover later in dit jaar over
informeren.
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Counseling

In de komende periode zal op basis van de aangeleverde counselingen in Peridos, die zijn verricht in 2017,
een inventarisatie van de data plaatsvinden. Gekeken wordt naar de gegevens per praktijk en per
individuele counselor. Na afronding van de analyse ontvangt u bericht vanuit het regionaal centrum.
Ver plichte vaar digheidstr aining counseling vóór 1 j anuar i 2019

Graag herinneren wij u eraan dat u als counselor verplicht bent om in het jaar 2018 deel te nemen aan de
vaardigheidstraining counseling. U kunt zich voor deze training aanmelden bij de AVAG, maar ook bij
andere instituten waar de training wordt aangeboden, zoals AVM, VAR en UMCU. Tevens is het mogelijk
om hiervoor een In company training aan te vragen. Voor geplande cursusdata bij de AVAG kijkt u op de
website van AVAG.

Peridos
Ver zoek a ccor der en aangepaste samenw er kingsover eenkomst in Per idos

Eerder informeerden wij u over de aanpassing van samenwerkingsovereenkomsten met de praktijk voor
counseling, NT en SEO. Op dinsdag 15 mei zijn de nieuwe overeenkomsten in Peridos online gezet, met als
ingangsdatum 1-1-2018. De nieuwe contracten dienen geaccordeerd te worden door de daartoe
bevoegde persoon bij uw zorginstelling, dat is degene met de rol ‘gemachtigde contracten’. Indien deze
vertegenwoordiger niet regelmatig inlogt, wilt u haar/hem er dan a.u.b. op wijzen dat het contract op
korte termijn geaccordeerd dient te worden.
Wij ziging e - mailnotificaties: meldingenscher m

In Peridos is het meldingenscherm toegevoegd. Dit meldingenscherm vervangt de e-mails, met links
(indien van toepassing), die Peridos voorheen verstuurde. Nu wordt met een algemene mail geattendeerd
op nieuwe meldingen. Een beschrijving van het meldingenscherm vindt u op de website van Peridos

Inloggen via Zor gpor taal

Gebruikers van Vrumun en Orfeus kunnen zich in overleg met hun softwareleverancier aanmelden voor
inloggen via Zorgportaal. Zij kunnen dan via hun eigen zorgsysteem in Peridos inloggen. Deze twee-stapsauthenticatie is een extra beveiliging.

Landelijk nieuws
Visitatie Regionale centr a

Het Platform Regionale Centra Prenatale Screening heeft onlangs besloten om in 2018 een visitatieproces
op te starten. Regionale Centra zullen elkaar visiteren en daarbij elkaar een spiegel voorhouden met als
doel de kwaliteit van werken van de Regionale Centra verder te verbeteren. Het auditteam zal in het

kader van de visitatie uitgaan van de binnen het Platform goedgekeurde referentiekader s en
reglementen. Aan de hand van ingevulde vragenlijsten, instrumenten en eventuele verbeterplannen
zal het auditteam een gesprek hebben met:
- de bestuurder, indien meer dan één, dan beide;
- een lid van de Raad van Toezicht;
- een medewerker van het bureau;
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een afvaardiging van de gecontracteerde echoscopisten;
een afvaardiging van de gecontracteerde counselors.

Bent u als echoscopist of counselor werkzaam in een zorginstelling binnen de regio en vindt u het leuk om
in dit kader aanwezig te zijn bij de visitatie van RCPSNH op 22 november 2018, meldt u zich via ons
mailadres contact@rcpsnh.nl. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.
Algemene bezw aar pr ocedur e

De Regionale Centra Prenatale Screening hebben in de vergadering van het Platform een algemene
bezwaarprocedure vastgesteld voor de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de regionale centra.
De regionale centra hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening te
waarborgen. De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke
kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (zorginstellingen counseling, echocentra, screeningslaboratorium,
echoscopisten en counselors) moeten voldoen. Dit is ook vastgelegd in de overeenkomsten die de
instellingen en individuele zorgverleners afsluiten met hun regionaal centrum. De regionale centra
toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.
Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het regionaal centrum, en onderling overleg
hierover tussen regionaal centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een
uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het regionaal centrum. De mogelijkheid van bezwaar
wordt opgenomen in het verslag van kwaliteitstoetsen, zoals visitatieverslagen en logboekbeoordelingen.
De bezwaarprocedure is gepubliceerd op de website van het RIVM. U kunt het document ook
downloaden op de website van het RCPSNH.

Agenda
Dinsdag 25 september 2018: Casuïstiekbespreking voor SEO echoscopisten die een
contract hebben met het RCPSNH.
Onderwerp: Situs problematiek.
Locatie: VUmc, vergaderzaal ‘De Waver’. De zaal is open vanaf 16:30 uur.
Graag vooraf aanmelden via e-mail: bm.kars@vumc.nl
Accreditatie bij de BEN en de KNOV wordt aangevraagd (2 punten). Voor broodjes wordt gezorgd.
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