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Wijzigingen in vergoeding downscreening

•

Per 1 januari 2015 verandert een aantal zaken ten aanzien van de vergoeding en toegang voor
downscreening. De situatie wordt dan als volgt:
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Combinatietest
• De combinatietest wordt voor alle zwangeren , inclusief die van 36 jaar en ouder,
betaalde zorg .
• In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. Dus, raad
de zwangere aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar
zorgverzekeraar.
• De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel indien sprake is van een medische
indicatie (eerdere kind of zwangerschap met een chromosomale afwijking ). Neem bij
twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.
Vervolgonderzoek: vlokkentest, vruchtwaterpunctie
• De directe toegang tot een ingreep voor vrouwen van 36 jaar en ouder vervalt
• Zwangere vrouwen komen in aanmerking voor vervolgonderzoek slechts na een
verhoogde kans bij de combinatietest of bij een medische indicatie. Neem bij twijfel over
een medische indicatie contact op met het PND-centrum.
• Vrouwen met een trisomie in de voorgeschiedenis of een verhoogde risico bij de
combinatie test ( maar met een NT kleiner dan 3,5 mm) komen in aanmerking voor NIPT
• De kosten van vervolgonderzoek vallen onder het basispakket van de zorgverzekering,
maar kunnen ten kosten gaan van het eigen risico.
We adviseren u om deze informatie mee te nemen in de gesprekken. De informatie over
vergoeding wijzigt regelmatig. Raad daarom vrouwen aan om te kijken op
www.rivm.nl/downscreening ( > Hoe verloopt de screening > Kosten) en contact op te nemen
met hun zorgverzekeraar.
Wie komt in aanmerking voor de NIPT?
De criteria om voor NIPT in aanmerking te komen binnen de TRIDENT-studie worden regelmatig
aangepast. NIPT is nu ook mogelijk bij monochoriale tweelingen, bij vrouwen met een maligniteit
in het verleden en bij vrouwen die geen Nederlands spreken, maar die na inzet van een tolk of
door counseling in andere taal wel kunnen aangeven dat zij “informed consent” geven.
Hieronder vindt u een actueel overzicht van de inclusie- en exclusiecriteria voor NIPT binnen de
TRIDENT-studie.
Zwangeren komen in aanmerking voor NIPT binnen de TRIDENT-studie
• bij een verhoogde kans op een kind met een chromosoomafwijking:
o op basis van de combinatietest,
o vanwege een kind met trisomie 21/18/13 of een andere numerieke chromosomale
aandoening in anamnese,
o vanwege dragerschap van een gebalanceerde translocatie van chromosomen 21/18/13
De zwangere moet dan wel voldoen aan de volgende (inclusie-)criteria:
• maternale leeftijd ≥ 18 jaar,
• vitale eenling of monochoriale tweeling graviditeit,
• zwangerschapsduur ≥ 10 weken,

• informed consent is mogelijk (evt. na inzet van een tolk).
En er mag geen sprake zijn van een van de volgende exclusiecriteria:
• bichoriale tweeling of meerling graviditeit (waaronder vanishing twin),
• echoscopische afwijkingen, waaronder NT ≥ 3,5 mm,
• bestaande maternale maligniteit.
Vrouwen die niet onder de criteria van de TRIDENT studie vallen en die per se NIPT willen kunnen
hiervoor naar het buitenland worden verwezen op eigen kosten.
NB :NIPT is enkel gevalideerd voor de trisomieën 13, 18, 21. Soms wordt een andere afwijking
gevonden. Dit zal dan met de zwangere besproken worden en zo nodig zal er vervolgonderzoek
worden aangeboden. NIPT kan geen triploïdie of geslachtschromosomale aandoeningen
detecteren.
Folder screening downsyndroom is gewijzigd
De folder screening op downsyndroom versie januari 2015 is vanaf half december beschikbaar
en is te bestellen via de webshop. Informatie over de wijzigingen in toegang tot
vervolgonderzoek en de vergoedingen per 1-1-2015 zijn hierin opgenomen. Het is de bedoeling
dat de huidige folder niet meer gebruikt wordt in 2015.
Draaiboek prenatale screening aangepast
Het draaiboek prenatale screening is geactualiseerd op basis van wijzigingen in de kwaliteiteisen
die in eerdere nieuwsbrieven bekend zijn gemaakt. Ook hierin is de informatie over de
wijzigingen in toegang tot vervolgonderzoek en de vergoedingen per 1-1-2015 opgenomen. De
nieuwe versie verschijnt binnenkort via www.rivm.nl.
Tarieven prenatale screening 2015
Voor 2015 zijn de tarieven voor prenatale screening enigszins gewijzigd. De tarieven gelden voor
verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen:
• counseling € 41,90
• combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap €
161,96
• combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 98,74
• SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 159,87
• SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 141,97
Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het
screeningslaboratorium (€ 63,22). Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te dragen
opslagtarief (€ 17,90).
Kwaliteitsovereenkomst counseling
Uit vragen blijkt dat er onduidelijkheden zijn bij de landelijke eisen voor een
kwaliteitsovereenkomst voor counseling. Daarom volgt hieronder een toelichting.
Counselen is een vergunningplichtige activiteit volgens de Wet op bevolkingsonderzoek. Zonder
geldige kwaliteitsovereenkomst voor counseling mag men niet counselen. De overeenkomsten
voor counselors zijn landelijk geldig. Als een counselor in een regio een kwaliteitsovereenkomst
heeft, dan is geen extra kwaliteitsovereenkomst nodig als de counselor ook in een andere regio
gaat werken. Wel moet de counselor zich melden bij het Regionale Centrum in de nieuwe regio,
om ervoor te zorgen dat de registratie van de counselingsgegevens in Peridos en de
kwaliteitsborging van de counseling goed verlopen.
Een counselor moet, volgens de landelijke kwaliteitseis, minimaal 50 counselingsgesprekken per
jaar uitvoeren. Dit kan de counselor doen in praktijken voor counseling in heel Nederland. Als

iemand minder dan 50 counselingen per jaar verricht, dan kan de kwaliteitsovereenkomst
worden ontbonden. Wij houden hierbij rekening met perioden dat men niet werkt, zoals
bijvoorbeeld vanwege zwangerschapsverlof. Als men daardoor een jaar te weinig heeft
gecounseld, is dat geen reden om de overeenkomst te ontbinden.
De DIN is een manier van theoretische bijscholing voor counseling prenatale screening. Als
iemand ooit voldoende is opgeleid tot counselor prenatale screening, dan is bijscholing via de
DIN mogelijk. De DIN is echter geen alternatief voor het krijgen en behouden van ervaring in
counselingsgesprekken over prenatale screening.
De Regionale Centra hebben afgesproken dat de kwaliteitsovereenkomst van een counselor die
tijdelijk in geen enkele praktijk counselt, een jaar geldig blijft, mits aan de overige eisen voor
counseling is voldaan. Als men voldoende is opgeleid en men kan aantonen dat het ernaar uitziet
dat men (weer) voldoende counselingen kan gaan doen (bijv. doordat men langere tijd als
waarnemer is aangesteld in een praktijk), dan kan men (opnieuw) een kwaliteitsovereenkomst bij
een Regionaal Centrum aanvragen.
Onderzoek naar de bestuurlijke structuur
Op verzoek van het ministerie van VWS is door KPMG-Plexus een onderzoek gedaan naar de
bestuurlijke structuur van het programma prenatale screening. Daarbij is gekeken naar de
programmacoördinatie door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek bij het RIVM, de organisatie
van de Regionale Centra en naar de overlegorganen, zoals het Centraal Orgaan, het Platformoverleg van de Regionale Centra en de werkgroepen. KPMG-Plexus heeft een advies opgesteld
voor verbetering van de bestuurlijke structuur. Dit advies zal halverwege december aan het
ministerie van VWS worden aangeboden.
Wijzigen aanleveren gegevens in Peridos
De nieuwe release van Peridos (versie 3.3) is onlangs in productie genomen. Hierin is een
wijziging in de Excel/HL7-module doorgevoerd. Deze module wordt gebruikt voor het aanleveren
van gegevens door zorginstellingen en het verwerken hiervan door de Regionale Centra. Doordat
de omvang van de aangeleverde bestanden steeds groter wordt, duurt het soms lang voordat
Peridos deze gegevens heeft verwerkt. Dit komt doordat het bestand als één geheel wordt
gezien. De belangrijkste wijziging in de nieuwe module is dan ook dat een Excel-bestand niet
langer als één geheel wordt behandeld, maar direct na opladen in losse regels wordt geknipt.
Verwerking van gegevens vindt nu per regel plaats. Dit biedt ook de mogelijkheid om gegevens
die eerder zijn aangeleverd en verwerkt, eruit te filteren, zodat de Regionale Centra zich alleen
op de nieuwe regels hoeven te concentreren. De werkwijze is zoveel mogelijk ongewijzigd,
hiervoor verwijzen wij u naar de handleiding op de website van Peridos.
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Agenda 2015
Afscheid Roelie
van Rossum

6 april, 26 oktober
11 juni , 10 december
30 maart, 29 juni, 5 oktober, 7 december

Voor de bijscholing voor echoscopisten vragen wij u om onderwerpen die u graag besproken ziet
worden en casuïstiek van patiënten die door u naar een centrum voor PND zijn verwezen, aan te
dragen .
Afscheid Roelie van Rossum
Per 1 januari as gaat Roelie van Rossum met vervroegd pensioen. Roelie heeft meer dan 40 jaar
bij het AZG/UMCG gewerkt, waarvan sinds 2008 bij de SPSNN. Als datamanager was Roelie
verantwoordelijk voor het opvragen, controleren en terugkoppelen van de gegevens over het
SEO onderzoek. Ook verzorgde zij de tellingen voor de facturatie. Op vriendelijke, maar
dwingende wijze zorgde ze ervoor dat de gegevens op tijd bij ons binnen zijn gekomen, waardoor
we als regio een compleet overzicht hebben van de uitgevoerde SEO onderzoeken. In het nieuwe
jaar heeft Roelie meer tijd voor haar praktijk voor TotaalBalans, de tuin en familie. We zullen
haar zeker missen als collega, maar wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.
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De medewerkers van de SPSNN
wensen iedereen prettige
kerstdagen en een heel goed 2015!

