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Opleidingen counseling, NT en SEO erkend
Vanuit de Wbo-vergunning hebben de Regionale Centra de taak om de opleidingen tot counselor
prenatale screening, NT-echoscopist en SEO-echoscopist te toetsen. In 2014 is dit uitgevoerd. Er
zijn zeven opleidingen tot counselor erkend, drie zijn onderdeel van de opleiding tot
verloskundige, vier zijn als een- of tweedaagse nascholing te volgen. Er zijn zes opleidingen tot
SEO-echoscopist en vier tot NT-echoscopist. De erkende opleidingen zijn vermeld op de website
van het RIVM: counseling en SEO en NT.
Kwaliteitseisen opleiding counseling
Bij aanvang van het programma prenatale screening in 2007 waren afspraken gemaakt voor de
opleidingen tot counselor. Deze afspraken waren beschreven in docentenhandleidingen. De
eisen waaraan de opleidingen tot counselor prenatale screening moeten voldoen zijn
geactualiseerd en overzichtelijk bij elkaar gezet. Binnenkort zal dit gepubliceerd worden op
www.rivm.nl.
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Visitaties en SEO beeldbeoordeling
Elke 2 jaar vindt een kwaliteitsaudit plaats bij de echocentra. Als onderdeel van de
kwaliteitsaudits die vanaf 2015 zullen gaan plaatsvinden, vindt nu ook een beeldbeoordeling van
het SEO plaats. Hiertoe zullen wij een aantal weken van te voren logboeken opvragen van SEO
echoscopisten die werkzaam zijn bij het echocentrum. Het resultaat van de beoordeling zal
besproken worden tijdens de kwaliteitsaudit. SEO echoscopisten die werkzaam zijn bij
verschillende echocentra, zullen bij 1 echocentra beoordeeld worden, tenzij de vorige
beoordeling meer dan 2 jaar geleden was.
Ongeveer 4 weken van te voren zal een vragenlijst gestuurd worden. We verzoeken u om de
vragenlijst en de SEO logboeken tijdig weer te retourneren, om de voorbereiding op de
kwaliteitsaudit soepel te laten verlopen.
Update van digitaal aanvraagformulier CT
We zijn inmiddels alweer 10 maanden werkzaam met de veranderde werkwijze rondom de
combinatietest. Daarbij zijn er continu verbeteringen geweest. Recent zijn nog drie noodzakelijke
aanpassingen uitgevoerd: .
CRL Curve (Robinson et al. BJOG 1975; 702-710): De curve zoals deze achter het digitale aanvraagformulier
hangt is specifieker gemaakt door een extra decimaal toe te voegen. Dit is getest en heeft laten
zien dat het (tov de vorige) beter aansluit in het berekenen van de Zwangerschapsduur. De
verwachting is dat er nu minder herberekening hoeven plaats te vinden obv afwijkende
zwangerschapsduur.
BSN op aanvraagformulier: Een veld voor het BSN is toegevoegd aan het digitale
aanvraagformulier. Het BSN wordt een verplicht item op het aanvraagformulier, mocht een
zwangere geen BSN hebben dan (en alleen in dat geval!) is het alternatief dat u in dit veld
“000000000” moet invullen”. Het BSN is noodzakelijk om de gegevens rondom de
Combinatietest ook landelijk te kunnen borgen en evalueren.
Periodiek wijzigen van wachtwoord: Om de privacy van de zwangeren en de veiligheid van
gegevensoverdracht goed te kunnen waarborgen is het wenselijk dat de aanvragers periodiek
hun wachtwoorden moeten wijzigen. Om het ook werkbaar te houden is er voor gekozen om niet
vaker dan 3 maandelijks het wachtwoord te moeten wijzigen. Hier zult u op gezette momenten
op geattendeerd worden bij het inloggen.

Regiobijeenkomst 21 mei
Op donderdag 21 mei, van 19-21 uur organiseert de SPSNN een regiobijeenkomst over eerste
trimester echoscopie. Tijdens deze avond zal onder andere aandacht worden besteed aan:
Het meten van een goede CRL
Combinatietest, NIPT, invasieve ingrepen en vroege echoscopie
Reden voor verwijzing
Hands-on demonstratie
De bijeenkomst wordt gehouden in het UMCG, lokaal 16 van het onderwijscentrum. U kunt zich
tot uiterlijk 14 mei aanmelden via het aanmeldingsformulier.
De bijscholing echoscopisten op 11 juni komt hiermee te vervallen.
Vaardigheidstraining counseling 8 oktober
Op donderdagmiddag 8 oktober organiseren de Verloskunde Academie Groningen en de SPSNN
een vaardigheidstraining voor counselors prenatale screening. Het doel van deze training is het
praktisch oefenen van counselingvaardigheden. De training is kleinschalig van opzet met
maximaal 20 deelnemers, deelname kost 150 euro. De training zal gehouden worden in het
gebouw van de Verloskunde Academie in Groningen, Dirk Huizingastraat 3-5, 9713GL Groningen
(op 2 minuten loopafstand van het UMCG).
U kunt zich voorinschrijven bij Simone Binnema (s.j.binnema@umcg.nl). U krijgt dan binnenkort
het definitieve programma toegestuurd en de mogelijkheid tot definitieve aanmelding.
Accreditatie wordt aangevraagd.
Symposium Ultrasound screening in 2015 op 1 juni
Ter gelegenheid van de promotie van mw F. Vos, wordt op maandag 1 juni een symposium
georganiseerd over Ultrasoundscreening in 2015.
Programma
10.00 -10.30 uur
10.30-10.35 uur
10.35-11.10 uur
11.10-11.25 uur
11.25-11.45 uur
11.45-12.05 uur
12.05-12.30 uur
12.30 uur
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Inloop met koffie / thee
Welkom prof.dr. C.M. Bilardo
prof. O.K. Kagan: ‘First trimester ultrasound screening for aneuploidies: is
there a future in the NIPT era?’
drs. M. Bakker: ‘Which is the real risk of CVS and Amniocentesis?’
prof.dr. C.M. Bilardo: ‘What else can an early ultrasound examination tell
us?‘
dr. E. de Jong: ‘Fetal face measurements in clinical practice’
drs F. Vos: ‘Facial profile markers in second trimester fetal trisomies’
Sluiting

De promotieplechtigheid zal plaatsvinden in het Academie gebouw, Broerstraat 5, Groningen, om
14.30 uur.
In verband met het beperkt aantal plaatsen s.v.p. uw deelname aan het symposium vooraf
doorgeven aan mw. S.J. Binnema via Aanmeldingsformulier . Accreditatie wordt aangevraagd.
Agenda 2015
Naast bovenstaande bijeenkomsten / scholingen worden in 2015 nog de volgende bijeenkomsten
georganiseerd.
Raad van Advies:
Bijscholing echoscopisten:
Bestuur SPSNN

13 april, 26 oktober
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.

