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Combinatietest
Regionaal plan NT praktijken – situatie per 1 september 2018

Op basis van de inventarisatie en overleg binnen de regio is per 1 september het aantal
praktijken dat NT-metingen doet voor de combinatietest teruggebracht. Van de praktijken
die zijn gestopt met NT-metingen is per 15-9-2018 het NT-contract beëindigd. De
kwaliteitsovereenkomsten van NT-echoscopisten in deze praktijken worden ‘on-hold’
gezet. U kunt de zwangere voor de combinatietest verwijzen naar onderstaande centra:
De praktijken waar u de zwangere voor de NT-meting combinatietest naar kunt verwijzen zijn:
1. Amsterdam en omgeving
: Echo Amsterdam i.s.m. OLVG West
2. Amsterdam en omgeving
: Amsterdam UMC, locatie VUmc
3. Regio Amstelland/Meerlanden
: Screeningscentrum Amstelland & Meerlanden (SAM)
4. Regio Kennemerland
: Spaarne Gasthuis Haarlem/Hoofddorp
5. Hoorn en omgeving
: Echocentrum Eva van Hoorn
6. Regio Alkmaar
: NWZ, locatie Alkmaar i.s.m. Prenataal Centrum Alkmaar
Termijn combinatietest

Het laboratorium Star-SHL hanteert conform het draaiboek van het RIVM voor de kansberekening de
volgende grenswaarden voor wat betreft de zwangerschapsduur:
- bloedonderzoek tussen 9+0 en 14+1 weken zwangerschap.
- nekplooimeting 11+2 en 14+1 weken (overeenkomend met een CRL van 45 tot en met 84 mm).

NIPT
Beleid bespreken na mislukte NIPT

Ongeveer 2% van de NIPT mislukt, met name door een te laag percentage placentair DNA
(lage foetale fractie) in het bloed van de zwangere. In onze nieuwsbrief van februari 2018
hebben wij u geïnformeerd over het beleid naar aanleiding van het mislukken van de NIPT.
Wij verzoeken u het volgende beleid met de zwangere door te nemen.
Na eenmaal mislukte NIPT adviseren de regionale centra de counselors om zowel de optie hertest NIPT als
de optie combinatietest (indien deze nog tijdig kan worden uitgevoerd) met de zwangere te bespreken. De
zwangere kan ervoor kiezen de NIPT kosteloos nogmaals te laten doen. Bij tweederde van de mislukte
testen vanwege een te lage foetale fractie lukt de test dan alsnog. De zwangere krijgt de kosten van een
eventuele combinatietest niet vergoed vanuit de basisverzekering.
Is ook een tweede keer de NIPT mislukt én is de reden telkens een te lage foetale fractie of nietconclusieve uitslag, dan is een consult bij een PND-centrum aangewezen. In het PND-centrum zal de
zwangere gecounseld worden over alle opties, waarbij rekening wordt gehouden met de
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zwangerschapstermijn. Een derde NIPT is dan niet zinvol. Invasieve diagnostiek (vruchtwaterpunctie) is
wel een optie. De zorgverzekeraar betaalt dit onderzoek, maar het kan wel ten koste gaan van het eigen
risico van de zwangere. Uit wetenschappelijke literatuur is gebleken dat bij verlaagde foetale fractie de
kans op een trisomie, met name 18 of 13, verhoogd is.
Alleen als de NIPT tot twee keer toe is mislukt vanwege lab-technische of logistieke redenen (bijv. gebroken
bloedbuizen) is een derde NIPT zinvol. Als er zelfs bij de derde keer geen NIPT-uitslag komt, dan kan het
laboratorium u verder adviseren.

Echoscopie
Update protocollen ‘Foetale biometrie’en ‘Datering van de zwangerschap’

Onlangs zijn de protocollen ‘Foetale biometrie’ en ‘Datering van de zwangerschap’
aangepast. De voornaamste aanpassing in het protocol ‘Datering van de zwangerschap’ is
de datering van meerlingen op basis van de grootste CRL. U kunt de protocollen vinden op
de website van de NVOG.
Gewijzigde kwaliteitseisen NT-echoscopist

Door de komst van de NIPT op 1 april 2017 is het aantal combinatietesten in Nederland sterk gedaald. Dit
heeft geleid tot het wijzigen van de kwaliteitseisen aan de NT-echoscopist. Deze eisen zijn ingegaan per 1
september 2018. U kunt de kwaliteitseisen vinden op de website van het RIVM.
Format scoringsformulier SEO beeldbeoordeling

Het RIVM-CvB heeft wijzigingen doorgevoerd in het scoringsformulier voor de SEO beeldbeoordeling.
Landelijk is afgesproken dat de gewijzigde eisen ingaan met de start van een nieuwe visitatieronde, dan wel
met inachtneming van een half jaar gewenningstijd. Zoals op de casuïstiek bespreking van 25 september jl.
toegelicht, zal het nieuwe format vanaf 1 maart 2019 door de RCPSNH bij de visitaties worden toegepast
voor de SEO beeldbeoordeling. Vanaf 1 januari 2019 zal hier ook al mee worden gewerkt, maar de
uiteindelijke eindbeoordeling voldoende/onvoldoende vindt dan nog plaats volgens het oude format. Het
nieuwe format kunt u inzien op de website van het RCPSNH.
Individuele toetsing SEO echoscopisten 2018

Deze maand ontvangen SEO echoscopisten een overzicht van hun aantallen uitgevoerde SEO’s in het jaar
2017, waarmee wordt getoetst of wordt voldaan aan norm zoals vastgesteld in de kwaliteitseisen SEOechoscopist. De aantallen zijn gebaseerd op de aangeleverde gegevens per echoscopist in Peridos op
peildatum 1 mei 2018.

Counseling
Op de koffie bij RCPSNH: Uitnodiging voor counselingspraktijken

Echopraktijken worden met enige regelmaat door het regionaal centrum op locatie gevisiteerd.
Dit geldt niet voor counselingspraktijken. Om ook het contact met u als counselors te verstevigen
lijkt het ons leuk en nuttig om regelmatig een praktijk uit te nodigen een bezoek te brengen aan ons kantoor.
Binnenkort zullen de eerste uitnodigingen de deur uitgaan.
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Eisen bijscholing prenatale screening aangepast

Met de partijen die betrokken zijn bij de prenatale screening is kritisch gekeken
naar wat er wordt gevraagd van de counselors prenatale screening én waar
behoefte aan is. De bijscholing is hierop aangepast. Het counselen over
nevenbevindingen bij de NIPT krijgt bijvoorbeeld nu meer aandacht, omdat veel
counselors dit ingewikkeld vinden. Het aantal te behalen accreditatiepunten voor
de counseling prenatale screening wordt voor de ronde 2019-2020 verlaagd. U vindt de eisen voor bij- en
nascholing op de website van het RIVM.
Reguliere bijscholing vaardigheid counseling prenatale screening

De bijscholing is bedoeld voor zorgverleners die een basiscursus Counseling Prenatale Screening
hebben afgerond, of deze tijdens de initiële opleiding aangeboden hebben gekregen en de
bijscholingsavond met betrekking tot de NIPT, georganiseerd door het regionale centrum, hebben
gevolgd. Counselors zijn verplicht deze bijscholing in 2018 te volgen. Cursusdata kunt u vinden op de
website van de AVAG. AVAG biedt de cursus ook op offertebasis aan. Counselors stellen zelf een
groep samen en de cursus wordt dan op locatie naar keuze gegeven. Hiervoor kunt u mailen naar
fmoerbeek@dokh.nl
Is uw deelname geregisteerd? Deelname door counselors aan de verplichte vaardigheidstraining in 2018 wordt geregistreerd in Peridos. Omdat automatische registratie plaatsvindt
op geleide van BIG nummer, en niet iedereen een BIG nummer heeft of heeft opgegeven,
verzoeken wij u zélf te controleren of uw deelname in Peridos vermeld staat. Is dit niet het
geval, stuur dan een kopie van uw deelnamecertificaat aan contact@rcpsnh.nl.
Verloskundigen die in 2017 of 2018 afgestudeerd zijn, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018 niet de
vaardigheidstraining counseling prenatale screening 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.
Toetsen counselingsvaardigheden prenatale screenin g

Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening. Met deze nieuwe
interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden zij/hij beheerst in verschillende situaties.
Dat gebeurt door te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. Dit
duurt 45-60 minuten en levert een accreditatiepunt op. Tijdens de eerstvolgende regiobijeenkomst wordt
hier meer uitleg over gegeven.
Voorlichtingsmateriaal prenatale screening onderzocht

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik én de bekendheid, begrijpelijkheid en
aansprekendheid van het voorlichtingsmateriaal prenatale screening is een onderzoek
uitgevoerd onder zwangeren, vrouwen die recent bevallen zijn en hun partners. Hieruit
blijkt dat de verloskundige de belangrijkste en hoogst gewaardeerde informatiebron voor
de zwangere is. Op plaats 2 en 3 staan respectievelijk de folders en de website
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. De folders en de website worden als
informatief, neutraal, duidelijk en compleet beoordeeld. Zoals in de voorgaande
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nieuwsbrief vermeld, blijkt uit het onderzoek dat de website nog niet zo bekend is. Het verzoek is de
zwangere in uw informatie over prenatale screening te attenderen op deze website. Indien de zwangere
dat wenst is het ook mogelijk de informatie over screening op down-, edwards en patausyndroom en de
informatie over het SEO op deze website gescheiden van elkaar te raadplegen:

https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/20-wekenecho

Agenda
Regionale bijeenkomst voor contractanten van RCPSNH en SPSAO

Dinsdag 27 november 2018: Klik hier voor het (voorlopige) programma.
Locatie: UMC Amsterdam, locatie Vumc De Amstelzaal, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.
Ontvangst: 13:00 uur, einde: 17:00 uur met aansluitend borrel. U kunt zich hier aanmelden via het online
inschrijfformulier regiobijeenkomst
Accreditatie bij de BEN, KNOV en NVOG wordt aangevraagd (2 punten). Vergeet daarom niet uw BEN
nummer, BIG nummer en/of AGB code te vermelden bij de inschrijving.
Basiscursus counseling prenatale screening

Maandag 26 november 2018: De cursus is in eerste instantie bedoeld voor arts-assistenten. Indien plaats
beschikbaar kunnen aankomend counselors deelnemen.
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, Costerzaal. Organisatie: Amsterdam UMC (AMC/Vumc) en
Verloskunde Academie. Meer informatie zie website SPSAO Aanvang 09:00 uur. U kunt zich hier
aanmelden via het online inschrijfformulier counselingscursus
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