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Bijeenkomsten
Dit najaar zijn weer een regionale casuïstiekbespreking (25 september) en een grote regiobijeenkomst (27
november) gepland, met diverse interessante onderwerpen. Met de link in de agenda onderaan deze
nieuwsbrief kunt u zich voor elk van de bijeenkomsten aanmelden via het online inschrijfformulier. Voor
het programma van de regiobijeenkomst klik hier of kijk op onze website.

Echoscopie
Regionaal plan NT vanaf 1 september 2018
In nieuwsbrief 5 gaven wij aan dat het RCPSNH een regionaal plan zou opstellen ten behoeve van de
uitvoering van de NT’s in het kader van de combinatietest.
Dit plan is inmiddels opgesteld en begin juli 2018 naar alle NT echocentra gestuurd. Wij denken dat het
goed is dat alle contractanten in onze regio van dit plan op de hoogte zijn.
Via deze link naaar onze website informeren wij u graag over de inhoud van dit plan. Heeft u vragen
hierover, laat het ons weten via contact@rcpsnh.nl

Individuele toetsing SEO echoscopisten
SEO echoscopisten ontvangen in september 2018 een overzicht van hun aantallen verrichtingen in 2017 ten
opzichte van de norm. Voor het overzicht wordt gebruik gemaakt van de registratie in Peridos door de
zorginstelling waar u werkzaam bent op de peildatum 1 mei 2018.

Counseling
Verplichte vaardigheidstraining counsel ors vóór 1 januari 2019
Op dit moment hebben minder dan de helft van de counselors in onze regio de
vaardigheidstraining gedaan. Graag herinneren wij u er nogmaals aan 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 een In
company training aan te vragen, hiervoor geldt: counselors stellen zelf een groep samen en de cursus wordt
dan op locatie naar keuze gegeven. Voor geplande cursusdata bij de AVAG kijkt u op de website van AVAG.
Heeft u de training gedaan? Dan wordt dit door het betreffende opleidingsinstituut geregistreerd in Peridos.
In sommige gevallen blijkt er geen juiste match met het BIG-nummer te zijn en kan de deelname niet
worden geregistreerd. Controleer om die reden a.u.b. zelf in Peridos of uw deelname aan de
vaardigheidstraining in Peridos bij opleidingen geregistreerd staat. Is dit niet het geval, stuur dan een kopie
van het certificaat aan contact@rcpsnh.nl
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Informatie voor zwangeren
Uit landelijk onderzoek blijkt dat de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl bij de
zwangeren nog niet zo bekend is. Deze website bevat informatie over screening op down-,
edwards- en patausyndroom, informatie over het SEO, filmpjes en keuzehulpen. Wij
verzoeken u op de website van uw praktijk een verwijzing op te nemen naar de website
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en als de zwangere zich aanmeldt in uw praktijk
haar te attenderen op deze website.

Kwaliteitstoets counseling
In juli 2018 hebben alle counselors een bericht ontvangen over hun verrichte aantallen in 2017 op basis van
registratie in Peridos op de peildatum 1 mei 2018.
Binnenkort zullen alle counselingspraktijken een brief ontvangen met het aantal gesprekken op
praktijkniveau in 2017 (peildatum 1 mei 2018) met het verzoek te borgen dat het aantal actieve counselors
in de praktijk de norm van minimaal 50 gesprekken per jaar haalt. Dit kan door een aanpassing in het aantal
counselors en door een betere verdeling van het aantal gesprekken over de actieve counselors binnen de
praktijk. Daarbij is het goed te realiseren dat de counseling voor de down-, edwards- en patauscreening en
voor het SEO als één gesprek telt en de informatie hierover ook in één gesprek moet worden gegeven.

Vertegenwoordiging gevraagd bij visitatie RCPSNH
Op donderdag 22 november zal het RCPSNH worden gevisiteerd. Het auditteam dat bestaat uit een
vertegenwoordiging van de andere regionale centra, heeft ons gevraagd hiervoor tevens een aantal
counselors en echoscopisten uit de regio uit te nodigen voor een gesprek. Dit vindt plaats op 22 november
van 10:30 u tot 11:30 uur. Een aantal van u heeft zich hiervoor reeds aangemeld, waarvoor dank. Wij
kunnen nog drie echoscopisten en drie counselors gebruiken. Heeft u belangstelling hieraan mee te
werken? Meldt u zich dan aan via contact@rcpsnh.nl Uw reiskosten worden vergoed. Wij stellen uw
medewerking zeer op prijs!

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.
U kunt zich hier aanmelden via het online inschrijfformulier casuïstiekbespreking
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. Klik hier voor het (voorlopige) programma.
Ontvangst: 13:00 uur, einde: 17:00 uur met aansluitend borrel.
Locatie: UMC Amsterdam, locatie VUmc, Amstelzaal, begane grond ziekenhuisgebouw VUmc
Adres: De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
U kunt zich hier aanmelden via het online inschrijfformulier regiobijeenkomst
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