NIEUWSBRIEF
25 oktober 2017
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale Screening regio Utrecht (SPSRU), het
regionale coördinatiecentrum voor prenatale screening.
De SPSRU wil u hiermee informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de
regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

COMBINATIETEST
1. Overgang Star-SHL
In oktober en november zullen alle regio’s in Nederland overgaan op de labworkflow
via Star-SHL:
 23 oktober 2017 = RC VUMC, RC ZON;
 6 november 2017 = SPSAO, SPSRU, RC NZH;
 13 november 2017 = SPN en SPSNN.
Alle organisaties met een counselingcontract hebben op 18 oktober jl. een e-mail
ontvangen met praktische informatie over deze overgang in de SPSRU-regio.
De belangrijkste handelingen en afspraken zetten wij voor u kort op een rij:
a) in de transitieperiode van 1 oktober tot 1 december 2017 dienen alle onderdelen
van de combinatietest (counseling/bloedafname/NT-meting) binnen één regio
van de prenatale screening te worden gedaan. De regio van de
counselor/labaanvraag is hierbij leidend;
b) ook voor de periode nà 1 december 2017 raden wij u aan alle zorgonderdelen
binnen de SPSRU-regio te laten plaatsvinden. Dit om stagnaties in het zorgproces
te voorkomen. Indien dit om praktische redenen voor uw organisatie of voor de
zwangere niet wenselijk is, verzoeken wij u contact met de SPSRU op te nemen.
Als de combinatietest in een andere regio gedaan wordt is het namelijk van het
grootste belang dat u vooraf één en ander afstemt met het echocentrum. Wij zullen
u daarbij helpen;
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c) de counselor voegt vanaf maandag 6 november 2017 bij zwangeren met een
BSN in Peridos een aanvraagformulier combinatietest toe, vult het blok
‘Persoonsgegevens/Counseling‘ in en slaat de data definitief op. Bij zwangeren
zonder BSN, bij een herberekening én als er een fout in de labaanvraag in Peridos
staat die niet meer gewijzigd kan worden, dient een andere werkwijze te worden
gevolgd (zie: ‘Notitie Procedure Communicatie Peridos onmogelijk’).
d) de counselor verwijst de zwangere voor een NT-meting naar het
WKZ-Geboortecentrum en geeft haar een ‘Verwijskaart combinatietest’ mee.
e) de NT-echoscopist van het WKZ-Geboortecentrum:
o verricht de NT-meting en registreert deze in Peridos in het door de counselor
aangemaakte aanvraagformulier;
o print het aanvraagformulier en stuurt de zwangere met het formulier in ‘blauwe
Star-SHL-envelop met buizen’ naar het WKZ-laboratorium.
f) het WKZ-laboratorium prikt bloed bij de zwangere, verwerkt het bloed en stuurt
bloedserum in de ‘blauwe envelop met buizen’ naar Star-SHL.
g) na overgang op de landelijke labworkflow door alle regio’s, worden bij voldoende
aanbod de bepalingen elke werkdag verricht door Star-SHL en vervolgens ook
dezelfde dag naar Peridos opgeladen.
h) de praktijk die de counseling en de labaanvraag heeft verzorgd én het echocentrum
dat de NT-meting heeft verricht ontvangen beide een notificatiemail dat de
volledige kansuitslag van de combinatietest beschikbaar is in Peridos. Voor onze
regio blijft gelden dat er sprake is van een centrale kansberekening. Via Peridos
kan desgewenst een verslag voor zowel de zwangere als de zorgverlener worden
gegenereerd en uitgeprint. Bij een afwijkende uitslag wordt NIET gebeld.
Let op:
vanaf maandag 6 november 2017 dient altijd door de praktijk die de counseling
en de labaanvraag heeft uitgevoerd de uitslag aan de zwangere te worden
gegeven!
Op de websites van Peridos en de SPSRU vindt u verdere informatie en diverse
documenten en instructies.
COUNSELING
2. Verplichte scholing vaardigheid prenatale screening
Conform landelijk vastgestelde kwaliteitseisen is de counselor prenatale screening
verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. In 2017 of 2018
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dient elke counselor de bijscholing “vaardigheid prenatale counseling” te volgen bij
een erkend opleidingsinstituut.
In onze regio biedt het UMC Utrecht deze nascholing vanaf 2017 aan. De scholing is
ontwikkeld in samenspraak met de andere opleidingsinstituten en wordt gegeven op
basis van het landelijk vastgestelde draaiboek “Reguliere bijscholing vaardigheid
prenatale counseling”.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de opleidingsinstituten.
De duur van de vaardigheidstraining is een dagdeel. Daarom stelden de
opleidingsinstituten voor het aantal accreditatiepunten voor de reguliere
vaardigheidstraining te verhogen van 3 naar 4. Het totaal aantal te behalen punten blijft
12 in 2 jaar.
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.
Bijscholing vindt plaats op vrijdag (ochtend of middag) en wel:
o 24 november 2017;
o 26 januari 2018;
o 9 maart 2018;
o 18 mei 2018;
o 22 juni 2018;
o 28 september 2018.
Meer informatie en de aanmeldprocedure vindt u op de website van het UMC Utrecht.
Let op: per bijscholing is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij raden u aan
binnen uw zorginstelling afspraken te maken welke counselors zich op welk moment
laten scholen.
Wij willen hiermee voorkomen dat te veel counselors zich pas eind volgend jaar
inschrijven en dan niet alle opgaven kunnen worden gehonoreerd.
Naast de bijscholing “Vaardigheid Counseling Prenatale Screening” dienen counselors
ook 1 keer per 2 jaar de meest recente versie van de DIN te doorlopen.
Deze wijziging is ingegaan per 1 april 2017.
Er wordt tot eind 2018 de tijd gegeven om aan de eis van de vaardigheidstraining te
voldoen. In totaal dient de counselor 12 accreditatiepunten (6 voor nascholing, 3 voor
de DIN en 3 vrije punten) per 2 jaar te behalen voor nascholing over counseling
prenatale screening.
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3. Kwaliteitseisen counseling
Vanwege vragen in de praktijk worden de landelijke kwaliteitseisen op het gebied van
de counseling aangevuld met de volgende tekst: “Gezien het specifieke Nederlandse
kader waarbinnen de prenatale screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een
erkende Nederlandse opleiding.”
NIPT
4. Bedankbrief minister: invoering NIPT als eerste test in onderzoeksetting
De minister van VWS heeft een bedankbrief gestuurd naar allen die betrokken zijn
geweest bij de implementatie van de NIPT als eerste test in onderzoeksetting. Deze
brief kunt u op onze website lezen.
5. Regeerakkoord 2017-2021
In het nieuwe regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” van VVD,
CDA, D66 en ChristenUnie staat: “De (subsidie voor de) niet-invasieve prenatale test
(NIPT) blijft beschikbaar en wordt niet in het basispakket opgenomen.” Men verwijst
naar het RIVM voor meer informatie. Het regeerakkoord bevat geen andere expliciete
mededelingen over prenatale screening.
6. Eerste resultaten
Op 22 september 2017 heeft het NIPT-consortium de eerste resultaten bekend gemaakt
over de NIPT in Nederland. Deze kunt u lezen via www.niptconsortium.nl.
7. Financiering NIPT
In de media zijn berichten verschenen dat het ZorgInstituut Nederland (ZIN) aan het
ministerie van VWS heeft geadviseerd om de NIPT als screeningstest niet te
financieren vanuit de Zorgverzekeringswet. De reden daartoe is dat prenatale screening
een aanbod is aan alle zwangere vrouwen en niet aangeboden wordt vanuit een
individuele zorgvraag van de zwangere. ZIN adviseert ook de counseling prenatale
screening en het SEO uit de Zorgverzekeringswet (en daarmee uit het basispakket) te
halen en om alle onderdelen van de prenatale screening op dezelfde manier te
financieren. Dit wil niet zeggen dat ZIN ervoor pleit dat de zwangere de prenatale
screening zelf betaalt.
Het is aan de Minister van VWS om een besluit te nemen over de wijze van
financiering van de prenatale screening. In ieder geval is reeds besloten dat de
financiering van NIPT gedurende de looptijd van de twee TRIDENT-studies niet zal
wijzigen.
Voor meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl.
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8. Opslag informatie op computer
Wanneer u een NIPT-aanvraag print of een NIPT-uitslag opent, dan genereert Peridos
een Pdf-bestand. Omdat Peridos een webapplicatie is, worden deze Pdf-bestanden eerst
gedownload op uw computer, waarna ze geopend en afgedrukt kunnen worden.
Afhankelijk van de instellingen op uw computer, kan het zijn dat deze bestanden
automatisch ergens blijvend worden opgeslagen. Bijvoorbeeld in een map
‘downloads’, maar het kan ook een andere map zijn. Dit kan een
informatiebeveiligingsprobleem opleveren, als niet-bevoegde gebruikers toegang
hebben tot uw computer.
Het advies is om gegevens zoals NIPT-aanvragen en -uitslagen die automatisch zijn
opgeslagen op uw computer regelmatig te (laten) verwijderen. Raadpleeg zonodig uw
ICT-beheerder over de instellingen van uw computer wat betreft het automatisch
opslaan van downloads. Wij raden u ten zeerste af om NIPT-aanvragen of –uitslagen te
downloaden op een privé-computer, -laptop, of -tablet.
PERIDOS
9. Tabblad zorgverlening
Recent is Peridos zo ingericht dat deze opent op het tabblad Zorgverlening. Dit is
vooral handig voor de vele zorgverleners die vrijwel al hun acties daar uitvoeren.
10. Uitkomst
Volgens de WBO-vergunning en de landelijke kwaliteitseisen is een zorgverlener
verplicht alle data die genoemd wordt in de Peridos-berichtenset af te dragen. In deze
berichtenset worden sinds juni 2017 behalve de counseling-, combinatietest- en SEOgegevens ook de uitkomstgegevens van de zwangerschap genoemd. Daarom vragen
wij alle zorginstellingen die nog geen uitkomstgegevens aanleveren aan Peridos, dit
alsnog te gaan doen.
Op dit moment kunnen vanuit de volgende bronsystemen uitkomstgegevens
aangeleverd worden: Chipsoft Hix, Interact Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen, Mosos,
Vrumun(via Excel), Onatal en Orfeus (via HL7v3).
De komende maanden zullen wij meer aandacht gaan vragen voor de aanlevering van
de zwangerschapsuitkomst. Tevens wordt een landelijk project opgezet om de
aanlevering van deze gegevens te verbeteren en te optimaliseren. Bij vragen kunt u
contact opnemen met I.C.Velthuis@umcutrecht.nl.
11. Persoonlijk e-mailadres
Alle gebruikers van Peridos worden verzocht uiterlijk maandag 6 november een
e-mailadres in te vullen bij het veld ‘e-mailadres persoonlijk’. Dit veld staat in Peridos
onder het tabblad ‘beheer’.
Het e-mailadres persoonlijk dient te voldoen aan de volgende kenmerken:
o het dient een uniek e-mailadres te zijn binnen Peridos; een e-mailadres dat door
meerdere personen wordt gebruikt mag niet (bijvoorbeeld niet:
info@verloskundigenpraktijk.nl);
o u dient overal gebruik te kunnen te maken van dit e-mailadres. Wanneer u
bijvoorbeeld bij meerdere praktijken werkzaam bent, is het niet raadzaam om een
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e-mailadres van praktijk A te hebben genoteerd, als u hier geen gebruik van kunt
maken bij praktijk B;
o het e-mailadres hoeft geen privé-e-mail te zijn, maar dat mag wel;
o u mag bij het veld ‘e-mailadres werk algemeen’ hetzelfde e-mailadres gebruiken
als voor ‘e-mailadres persoonlijk’, zolang het een uniek e-mailadres is;
Vanwege aangescherpte privacy- en informatiebeveiligingseisen worden er binnenkort
aanpassingen gedaan wat betreft de instellingen van wachtwoorden in Peridos.
Voorheen konden zorginstellingbeheerders en medewerkers van de SPSRU
wachtwoorden aanmaken en wijzigen voor Peridos-gebruikers. Vanaf medio november
is dat niet meer mogelijk. Nieuwe gebruikers en gebruikers die hun wachtwoord zijn
vergeten, kunnen dan alleen zelf een nieuw wachtwoord aanvragen.
Peridos maakt gebruik van twee e-mailadressen: ‘e-mailadres werk algemeen’ en
‘e-mailadres persoonlijk’. De SPSRU gebruikt één van deze e-mailadressen voor
correspondentie, bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Het ‘e-mailadres persoonlijk’ gaat
Peridos gebruiken voor het versturen van een e-mail met daarin een link waar een
wachtwoord kan worden gewijzigd.
12. Registratie counselinggesprek in Onatal
Graag willen wij de Onatal-gebruikers erop wijzen dat bij uitgevoerde counseling de
volgende twee onderwerpen van het counselinggesprek ingevuld kunnen worden: SEO
of Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (afgekort tot PNSDEP).
Vul hier dus niet combinatietest of NIPT in, want dit zorgt voor foutmeldingen in
Peridos.
ALGEMEEN
13. Kwaliteitsjaarverslag 2016
Het kwaliteitsverslag 2016 van de SPSRU is gepubliceerd; zie onze website.
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14. Verhuizing SPSRU
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