13 juni 2017

1. Wijzigingen in landelijke kwaliteitseisen
Door de invoering van de TRIDENT-2 studie per 1 april 2017 en enkele organisatorische
veranderingen in het programma prenatale screening, is een aantal wijzigingen doorgevoerd
in de landelijke kwaliteitseisen. Hieronder volgt een overzicht. U vindt deze ook op de
website van het RIVM.


Kwaliteitseisen counselor prenatale screening
het doel om de kwaliteit van de counseling te verbeteren heeft tot een aantal
wijzigingen in de kwaliteitseisen geleid: de zwangere wijzen op de website
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl, tijdslot counselinggesprek minimaal 30
minuten, counselinggesprek los van intake, counseling prenatale screening op down-,
edwards- en patausyndroom en het SEO in één gesprek, en eisen aan de bijscholing
van counselors.



Kwaliteitseisen informed consent en privacy
in de paragraaf over informed consent en informatiesystemen is toegevoegd dat – als
voorwaarde voor deelname aan de TRIDENT-2 studie - zowel de zwangere als de
counselor het ‘Toestemmingsformulier prenatale screening met NIPT’ moeten
ondertekenen.



Kwaliteitseisen SEO
de verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor het stellen van een indicatie
voor GUO-I en dient te zorgen voor een verwijzing naar een Centrum voor Prenatale
Diagnostiek. Als een zwangere die een indicatie heeft voor GUO-I toch bij de
counselor komt voor counseling over het SEO en kiest voor een SEO, dan dient de
counselor deze keuze met toelichting van reden te noteren in het dossier en in de
verwijsbrief voor het SEO.



Kwaliteitseisen SEO-echoscopist
toegevoegd zijn de voorwaarden voor een SEO-echoscopist die ooit een
kwaliteitsovereenkomst heeft gehad en een nieuwe kwaliteitsovereenkomst wenst.
De paragraaf over verwijzing en verantwoordelijkheden is verwijderd; dit is wel
vermeld in de kwaliteitseisen voor het SEO.



Kwaliteitseisen NT-echoscopist
toegevoegd zijn de voorwaarden voor een NT-echoscopist die ooit een
kwaliteitsovereenkomst heeft gehad en een nieuwe kwaliteitsovereenkomst wenst.

2. Scholingseisen NIPT
De SPSRU heeft alle certificaten van de DIN 2.1 en de scholing NIPT inmiddels verwerkt in
Peridos. Van onze regio hebben bijna alle counselors voldaan aan de scholingseisen: DIN 2.1
en NIPT nascholingsavond. Degenen die hieraan niet voldoen zijn ervan op de hoogte gesteld
dat hun kwaliteitsovereenkomst is beëindigd en weer kan worden geactiveerd zodra ze de
verplichte scholing hebben gevolgd.
3. Toestemmingsformulier digitaal bewaren
De toestemmingsformulieren mogen nu ook gescand/digitaal worden opgeslagen. Procedure
inscannen en bewaren toestemmingsformulieren:
o scan het formulier en controleer de leesbaarheid van het formulier;
o sla het formulier veilig op in het dossier van de cliënt;
o zorg ervoor dat de formulieren, indien deze opgevraagd worden, digitaal vindbaar zijn.
Vermeld bijvoorbeeld de Peridos-code in de bestandsnaam;
o zorg ervoor dat er geen formulieren worden gemist en er evenmin formulieren dubbel
worden ingevoerd.
Uitsluitend bij het volgen van bovenstaande procedure kunnen vervolgens de oorspronkelijke
formulieren worden vernietigd.
4. Toestemmingsformulier Engelse versie
Het toestemmingsformulier voor deelname aan de TRIDENT-2 studie is sinds kort in het
Engels beschikbaar op www.meerovernipt.nl.

5. Een zwangere heeft gekozen voor nevenbevindingen, maar de uitslag zegt hier niets over,
hoe zit dit?
Alleen als er aanwijzingen voor nevenbevindingen zijn gevonden, wordt hierover
gecommuniceerd. Als op het formulier onder lab aanvraag, bij keuze test staat: “T21, T18, T13
en nevenbevindingen”, dan is ook gekeken naar de nevenbevindingen. Als er in de uitslagbrief
niets staat over nevenbevindingen, dan betekent dit dat er geen aanwijzingen voor
nevenbevindingen zijn gevonden. Dit wordt niet expliciet in de uitslag vermeld, omdat het niet
het primaire doel van de NIPT is. Gezien het feit dat dit soms vragen oproept, wordt er
momenteel over nagedacht of er een alternatief mogelijk is. U krijgt hier meer informatie over,
zodra een besluit genomen is.
6. Vragen NIPT
Sinds de introductie van de NIPT zijn bij het landelijk en het regionaal beheer van Peridos
diverse vragen binnengekomen. Op grond hiervan is de algemene informatie inclusief de veel
gestelde vragen op de relevante websites aangepast. Een overzicht hiervan vindt u op de
website www.peridos.nl.

7. Rectificatie nieuwsbrief 26 april 2017
Vraag: Wordt restmateriaal anoniem opgeslagen?
Antwoord: Voor NIPT- onderzoek bewaren de laboratoria het restmateriaal tenzij de patiënt
expliciet aangeeft dat het vernietigd moet worden. Dit bewaren van materiaal heeft te maken
met aantoonbaarheid. Mocht er in de toekomst een verzoek zijn om een testresultaat te
bevestigen, dan kunnen de laboratoria dit doen. Het bewaren van restmateriaal is iets anders.
Dit materiaal kan bijvoorbeeld anoniem worden gebruikt voor bijvoorbeeld validaties of
onderzoek.

8. Datalevering Peridos
Wij verzoeken de verloskundigenpraktijken na ieder kwartaal direct de counselingsdata op te
laden. De SPSRU gaat de kwaliteitseis van minimaal 50 gesprekken per jaar periodiek
controleren na introductie van de NIPT en de herinrichting van de counseling.
9. Onatal en HL7
Voor Onatal is het centrale UZI servercertificaat niet langer beschikbaar. In het kader van de
NEN7510 certificering zijn alle authenticatie- en autorisatie onderdelen gecontroleerd. Een
gedeeld UZI servercertificaat is volgens de norm niet toegestaan. Dat houdt dus in dat Onatal
praktijken die geen eigen UZI-servercertificaat hebben geen HL7v3 berichten meer kunnen
versturen. Als ze dat toch proberen krijgen ze een foutmelding. Wij verzoeken deze praktijken
hun counselingsdata in het vervolg weer via een Excel bestand op te laden in Peridos.
10. Nieuwe datum counselingcursus UMC Utrecht
De eerstvolgende basiscursus Counseling Prenatale Screening wordt in het UMC Utrecht
georganiseerd op vrijdag 29 september 2017. Via de website van het UMC Utrecht kunt u een
e-mail sturen voor meer informatie en de aanmeldprocedure.
11. Regiobijeenkomst SPSRU
Op woensdag 27 september 2017 organiseren wij van 18.00 uur tot 21.00 uur een reguliere
Regiobijeenkomst. Meer informatie over het programma en de aanmeldprocedure volgt medio
augustus.
12. Registratie gegevens zorgverleners Peridos
Alle zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst worden dringend verzocht in Peridos de
eigen gegevens aan te vullen. Deze zijn bijvoorbeeld van belang voor het automatisch
verwerken van behaalde DIN-certificaten.
13. Overzicht lab aanvragen
Vanaf 4 juli 2017 kunnen zorgverleners in Peridos een overzicht opvragen van lab aanvragen
die door de zorginstelling zijn opgevoerd met de bijbehorende status.
In het tabblad "Zorgverlening" komt in de linker navigatie een nieuw blok "Lab aanvragen".
Deze komt tussen "Cliënt" en "Uitslagen".
Hieronder komt een item "NIPT". Klikken op dit item opent een overzicht met lab aanvragen
die door de zorginstelling van de ingelogde gebruiker in de afgelopen drie maanden zijn
gedaan en die de status "Aangevraagd" hebben. Onder status kan staan concept, aangevraagd,
afgerond of ingetrokken.
Het overzicht wordt oplopend op registratiedatum gesorteerd (de oudste bovenaan) zodat snel
inzicht kan worden verkregen welke lab aanvragen al lang open staan.

