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RCPSNH is verhuisd
Met ingang van 16 juli 2018 is ons nieuwe adres:
Zwaansvliet 5
1081 AP Amsterdam
Telefonisch zijn wij bereikbaar via één centraal telefoonnummer: 085 – 06 40 414. Mail: contact@rcpsnh.nl
De persoonlijke e-mailadressen van de medewerkers zijn gewijzigd, hiervoor verwijzen wij u naar de
contactpagina op onze website.

NIPT
Geen NIPT zonder Peridos aanvraag

Vanuit de afnamepost van het klinisch chemisch laboratorium VUmc hebben wij bericht ontvangen dat het
enkele malen is voorgekomen dat een zwangere zonder Peridos aanvraag naar het lab komt met enkel een
verwijsbrief. Ten overvloede wijzen wij erop dat bij de counseling de aanvraag in Peridos moet worden
ingevoerd en afgedrukt aan de zwangere meegegeven. Voor identificatie is de Peridoscode op het
aanvraagformulier noodzakelijk. Zonder deze kan geen afname kan plaatsvinden.

Combinatietest
Labaanvraag bij tweeling

De afgelopen week is een nieuwe release van Peridos in productie gegaan. Hierin is opgenomen dat bij de
labaanvraag voor de combinatietest de controle op de grootste CRL bij een tweeling is vervallen.

Counseling
Controle aantallen 2017

Binnenkort starten wij met het informeren van de counselors over hun aantallen
counselingen in 2017 (peildatum in Peridos 1 mei 2018) en of zij daarmee hebben
voldaan aan de eis van minimaal 50 gesprekken per jaar. Is uw aantal minder dan
50 en is daarvoor een geldige reden (bijvoorbeeld u hebt een periode niet
gewerkt vanwege zwangerschap of ziekte) neem dan contact op met het
regionaal centrum. Is het vermelde aantal volgens u niet juist, neem dan eerst contact op met de
zorginstellingbeheerder van uw organisatie. De zorginstelling zal worden geïnformeerd over het totaal
aantal counselingen per counselor. De informatie zal later worden gebruikt bij het al of niet verbinden
van consequenties aan het niet voldoen aan de kwaliteitseis.
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Vaardigheidstraining niet verplicht voor pas afgestudeerden

Verloskundigen die in 2017 of 2018 afgestudeerd zijn, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018 niet
de vaardigheidstraining te volgen. Ook counselors die de basiscursus counseling in 2017 of 2018
hebben gevolgd, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018 niet de vaardigheidstraining te volgen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Nieuwe privacywet ingegaan

De nieuwe Europese privacywet (in Nederland AVG genoemd) is op 25 mei
ingegaan. De wet ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens, digitaal en
niet-digitaal. Als zorgverlener hebt u meer verplichtingen. U moet bijvoorbeeld
kunnen aantonen voor welk doel u patiëntgegevens registreert.
Ook voor het screeningsprogramma heeft de AVG consequenties. Het Centrum voor
Bevolkingsonderzoek van het RIVM inventariseert die. Een van de aspecten hierbij is het
toestemmingsvereiste. Als een zwangere na de counseling ervoor kiest deel te nemen aan de screening
geeft zij hiermee impliciet toestemming voor registratie van de gegevens in Peridos. Dit staat o.a.
vermeld in de patientenfolders ‘Screening op down-, edwards- of patausyndroom en ‘Informatie over
de 20 wekenecho’.
Nieuw toestemmingsformulier TRIDENT-2

Mede in het kader van de nieuwe privacywetgeving is het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2
studie op enkele punten aangescherpt. Ook de studiewebsite www.meeroverNIPT.nl wordt hierop
aangepast. Een eventuele voorraad met lege ‘oude’ formulieren dient vernietigd te worden, en zo snel
mogelijk, uiterlijk voor 15 juli 2018, vervangen te worden door de nieuwe formulieren. Een zwangere
die een ‘oud’ formulier heeft getekend, hoeft niet opnieuw te tekenen. De getekende formulieren
blijven (digitaal) bewaard bij de verloskundig zorgverlener.

Peridos
Gegevens aanleveren

Wij verzoeken alle zorginstellingen voor counseling en echoscopie om de gegevens over het 1e halfjaar van
2018 aan te leveren aan Peridos, indien u dat nog niet gedaan heeft.
Inloggen via Zorgportaal

Ook voor Peridos geldt dat de veiligheidseisen strenger worden. Op korte termijn zal om in te loggen een
dubbele authenticatie worden ingevoerd. Gebruikers van de verloskundige systemen Vrumun en Orfeus
kunnen na al rechtstreeks vanuit deze programma’s inloggen. Overige gebruikers zullen via Zorgportaal met
behulp van een extra functie op hun smartphone inloggen. Wie geen smartphone heeft of deze niet wil
gebruiken kan een token aanschaffen om te kunnen inloggen. In september 2018 wordt de nieuwe
inlogmethode ingevoerd en ontvangt u hierover nader bericht. Ook zal een duidelijke handleiding worden
verspreid.
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Nieuwe Peridos helpdesk

Vanaf dinsdag 17 juli gebruikt Landelijk beheer Peridos een nieuwe helpdesk, Zoho Desk. Deze
helpdesk biedt meer mogelijkheden en vooral een betere beveiliging van persoonsgegevens die zijn
opgenomen in meldingen. De nieuwe helpdesk is onder een nieuw e-mail adres bereikbaar:
helpdesk@peridos.nl Voor de gebruikers van Peridos verandert er, behalve het e-mailadres vooralsnog
niets: meldingen kunnen per e-mail worden ingediend en zullen dan op dezelfde manier als nu worden
afgehandeld. Op korte termijn zal er ook een meldingenformulier op de Peridos website beschikbaar
komen voor de registratie van meldingen. Meldingen die nog in Spiceworks (de oude helpdesk)
binnenkomen, worden doorgestuurd naar Zoho Desk.

Vertegenwoordiging gevraagd bij visitatie RCPSNH
Op donderdag 22 november zal het RCPSNH worden gevisiteerd. Het auditteam heeft ons gevraagd
tevens een vertegenwoordiging van counselors en echoscopisten uit te nodigen. Dit gesprek vindt
plaats op 22 november van 10:30 u tot 11:30 uur. Heeft u belangstelling hieraan mee te werken? Meldt
u zich dan aan via contact@rcpsnh.nl Uw reiskosten worden vergoed.

Agenda
Regionale casuïstiekbespreking

Dinsdag 25 september 2018. De casuïstiekbespreking is bedoeld 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.
Aanmelden vooraf via e-mail: bm.kars@rcpsnh.nl
Accreditatie bij de BEN en de KNOV wordt aangevraagd (2 punten). Voor broodjes wordt gezorgd.
Regionale bijeenkomst voor contractanten van RCPSNH en SPSAO.

Dinsdag 27 november 2018:
Programma en informatie over inschrijving volgt.
Ontvangst: 12:30 uur einde 16:30 uur.
Locatie: Amstelzaal, begane grond Ziekenhuisgebouw VUmc.
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