Regionaal NT plan, stand van zaken
Vanaf 1 september 2018 wordt de norm voor het aantal NT-metingen verlaagd naar minimaal 50 per jaar.
Dit is het gevolg van de forse afname van combinatietesten door de invoering van de NIPT (Trident 2).
Om die reden hebben wij eind maart 2018 aan de
echocentra gevraagd op basis van de huidige stand van
zaken <zie kader> een voorkeur aan te geven voor een
toekomstscenario voor de regio t.a.v. de uitvoering van
NT’s als onderdeel van de combinatietest, zodat aan deze
nieuwe norm kan worden voldaan.

Situatie vóór 1 september in regio RCPSNH na
invoering van Trident 2:
• 21 NT echocentra
• 37 NT echoscopisten met een overeenkomst
voor de uitvoering van NT’s
• Totaal ca. 700 NT’s per jaar in regio
• Gemiddeld 19 NT’s per echoscopist

De aangeleverde informatie vanuit de echocentra laat zien dat 6 echocentra stoppen en dat het
merendeel van de overige centra de noodzaak inzien van centralisatie met uitvoering door een beperkt
aantal centra. Op basis van deze info is door het RCPSNH een regionaal plan opgesteld voor de
uitvoering van de NT’s in het kader van de combinatietest per 1 september 2018. Dit plan is begin juli
gecommuniceerd aan de betreffende echocentra met het verzoek om vóór 1 september aan te geven
wie van de NT echoscopisten binnen dit plan doorgaan en wie stoppen.
Situatie per 1 september na invoering van het regionaal NT-plan
Mede rekening houdend met een zekere mate aan regionale spreiding en met de aantallen in het
betreffende centrum/deelregio, heeft het RCPSNH de keuze gemaakt de volgende echocentra de rol
van uitvoerend NT-centrum toe te kennen in het kader van de combinatietest:
1. Echocentrum Eva van Hoorn: 2 NT echoscopisten
2. Regio Alkmaar: in deze regio is onvoldoende NT aanbod
voor 2 echoscopisten.
Oproep aan Noordwest Ziekenhuisgroep, Prenataal
Centrum Alkmaar, Verloskundigenpraktijk Den Helder &
regio, Verloskundigenpraktijk Langedijk te Noord
Scharwoude om samen met een plan te komen voor de
uitvoering door 2 NT echoscopisten, waarvan één
echoscopist hier alleen NT’s doet tbv borging van de
continuïteit. Deze echoscopist dient ook werkzaam te zijn
in regio Amsterdam tbv de aantallen NT (zie punt 6).
3. Spaarne Gasthuis: 2 NT echoscopisten
(in samenwerking met Echoburo Babywatch in IJmuiden,
Geboortecentrum Puur in Hoofddorp en Verloskundig
Onderzoekscentrum De Schoot)
4. Screeningscentrum Amstelland en Meerlanden: 2 NT
echoscopisten
5. VUmc: 2 NT echoscopisten
6. Overige regio Amsterdam: 2 NT echoscopisten
Oproep aan Onze Lieve Vrouwe Gasthuis West, Echo
Amsterdam, Echo Groei, Echopraktijk Zuid en EchoXpert
om met een plan voor uitvoering te komen met evt. 3e NT
echoscopist voor continuïteit borging uitvoering NT in
regio Alkmaar, zie punt 2)
Regionaal NT plan RCPSNH per 1
september 2018:
• 6 NT echocentra
• 12 NT echoscopisten
• Gem. 58 NT’s per echoscopist

