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SEO’s door GUO-echoscopisten en PND gynaecologen
Ervaren SEO-echoscopisten moeten jaarlijks tenminste 150 SEO’s maken. Een uitzondering geldt
voor zorgverleners die GUO’s maken. De Regionale Centra prenatale screening hebben
afgesproken dat de zorgverleners die > 10 SEO’s per jaar maken een kwaliteitsovereenkomst
voor SEO nodig hebben. Zij moeten daarmee voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Voor de
kwantitatieve beoordeling tellen we bij hen het aantal SEO’s, GUO-I en GUO-II die gemaakt zijn
voor 24 weken op. Bij de audit van de echocentra beoordelen we hun SEO-beelden. Indien een
GUO-echoscopist of PND-gynaecoloog incidenteel SEO’s maakt (circa <10 SEO’s per jaar), dan
sluiten de Regionale Centra geen SEO-kwaliteitsovereenkomst af met de zorgverlener. Het RC
neemt in dat geval geen verantwoordelijkheid voor de gemaakte SEO’s; deze vallen onder de
verantwoordelijkheid van het GUO-centrum.
Contracten en regio’s
De afspraken tussen Regionale Centra zijn verduidelijkt over hoe om te gaan met de contracten
van counselors, NT- en SEO-echoscopisten en praktijken voor counseling en echocentra. De keten
van zorg aan de zwangere van counseling tot en met eventuele prenatale diagnostiek is leidraad
voor zorgverleners en organisaties om een contract af te sluiten met een bepaald Regionaal
Centrum. Als een zorgverlener in meer dan één regio werkt, mogen de betrokken Regionale
Centra informatie over de kwaliteitsbeoordeling van die zorgverlener uitwisselen. Als een
organisatie verhuist van de ene regio naar een andere regio, dan mogen de betrokken Regionale
Centra relevante informatie uitwisselen voor de kwaliteitsborging.
Verwijsbrief na counseling
In de kwaliteitseisen en in het draaiboek prenatale screening staat dat indien de zwangere besluit
tot de combinatietest en/of het SEO, de counselor een (verwijs)brief dient mee te geven aan de
zwangere waarin wordt vermeld dat de counseling heeft plaatsgevonden. Deze brief mag ook
een digitale verwijzing zijn. Het meegeven van deze brief, dan wel deze digitale verwijzing
gebeurt in de praktijk niet altijd. Wij vragen de counselors te zorgen voor een verwijzing via een
brief en/of digitaal.
Ook komt het voor dat de zwangere wordt gevraagd een formulier te ondertekenen waarin zij
verklaart de counseling te hebben begrepen. Dit is niet de bedoeling. Juridisch gezien geeft dit
geen zekerheid. En het geeft een verkeerd signaal af naar de zwangere.
Bestuurlijke organisatie
In 2014 is op verzoek van het ministerie van VWS door KPMG-Plexus een onderzoek gedaan naar
de bestuurlijke structuur van het programma prenatale screening. Het ministerie van VWS heeft
gereageerd op dit advies. In het Centraal Orgaan prenatale screening zijn beroepsverenigingen
en alle Regionale Centra vertegenwoordigd. Hierin vindt momenteel de besluitvorming over het
programma prenatale screening plaats, zoals de vaststelling van kwaliteitseisen. Het Centraal
Orgaan gaat over in een Programma Commissie. In deze Programma Commissie wordt het aantal
vertegenwoordigers van de acht Regionale Centra teruggebracht naar twee directeuren. De
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Programma Commissie wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van de centra voor
Prenatale Diagnostiek. De Programma Commissie zal zwaarwegende adviezen geven aan het
Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB). Het RIVM-CvB krijgt de rol van besluitnemer en
is daarmee juridisch verantwoordelijk. Het Platform Regionale Centra krijgt via de vergunning van
de Wet op Bevolkingsonderzoek een uitbreiding van het takenpakket bij de kwaliteitsbewaking
van de regionale uitvoering. VWS heeft gevraagd om diverse andere voorgestelde wijzigingen uit
te werken in een implementatieplan, op basis waarvan VWS verder zal besluiten over de
invoering hiervan.
Stand van zaken NIPT
De Gezondheidsraad heeft een negatief advies verstrekt op het amendement zoals ingediend
was door het consortium voor onderzoek naar de invoering van NIPT als eerste screeningstest.
Aangezien de aanvraag verstrekkende gevolgen heeft voor de screening, is door de
Gezondheidsraad aangegeven dat er een volledige Wbo-vergunningsaanvraag moet worden
ingediend. Voorlopig blijft het huidige aanbod van NIPT daardoor ongewijzigd.
Afwijkende biometrie: percentielen voor verwijzing GUO
Regionale centra krijgen regelmatig de vraag welke percentielwaarden moeten worden
aangehouden bij afwijkende biometrie en wanneer de zwangere verwezen moet worden. Zowel
binnen het programma prenatale screening als bij de NVOG zijn hier geen afspraken over
gemaakt.
In de onlangs gehouden vergadering van het Centraal Orgaan is besloten dat mag worden
verwezen voor een GUO-II bij een HC <P2,3 of >P97,7, bij een AC <P2,3 of >P97,7 en bij een FL
<P2,3. Afwijkende BPD en een grote femurlengte zijn geen redenen voor verwijzing. De afspraak
zal worden opgenomen in de notitie onverwachte bevindingen/sonomarkers.
Wijzigingen kwaliteitseisen counselor
In de kwaliteitsovereenkomst van de counselors staat dat de counselor aantoonbaar nieuwe
ontwikkelingen op het vakgebied moet volgen. Dit is in de kwaliteitseisen aan de counselor nu
toetsbaar gemaakt. Een counselor is verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen met
betrekking tot de counseling: iedere 2 jaar dienen tenminste 4 accreditatiepunten te worden
behaald. De herziene kwaliteitseis zal binnenkort te vinden zijn via: www.rivm.nl
Wijzigingen kwaliteitseisen vaginale echo
Een vaginale echo is een handeling voorbehouden aan verloskundigen en artsen. NT- en SEOechoscopisten zonder BIG-registratie zijn via hun opleiding tot NT- of SEO-echoscopist voldoende
opgeleid om vaginale echo’s te maken. Voor het verrichten van vaginale echo’s moeten zij echter
voldoen aan een aantal extra eisen. Deze eisen waren al van kracht, maar zijn nu duidelijker
opgeschreven in de kwaliteitseisen. Wij zullen tijdens de kwaliteitsaudit bij het echocentrum
toetsen of voldaan wordt aan deze kwaliteitseisen vaginale echo. Hierbij zullen we met name
nagaan of deze echoscopisten aan de zwangere toestemming vragen om de vaginale echo te
maken en dit registreren in het dossier. Ook zal nagegaan worden of deze echoscopisten een
periodiek overzicht van uitgevoerde vaginale echo’s verstrekken aan de opdrachtgever, waarin
staat waarom een vaginale echo is gedaan en of er bijzonderheden waren bij de uitvoering. De
herziene kwaliteitseis zal binnenkort te vinden zijn via:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_
Ziekte_Zorg/Down/Kwaliteitseisen_vaginale_echo
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Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag
Onder bovenstaande titel gaan de kwaliteitseisen aan de werkomgeving verder. De eisen aan de
apparatuur zijn geactualiseerd. De Regionale Centra kunnen echoapparatuur afkeuren als de
beeldkwaliteit onvoldoende is. Als een echocentrum de apparatuur langer dan 5 jaar wil
gebruiken, dan kan het Regionale Centrum toestemming geven het apparaat maximaal 3 jaar
langer te gebruiken.
Beelden zijn onderdeel van het medisch dossier en dienen 15 jaar bewaard te worden. Daarna
mogen ze worden vernietigd, tenzij het vanuit professionele normen zinvol is om ze langer te
bewaren. De herziene kwaliteitseis zal binnenkort te vinden zijn via:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_
Ziekte_Zorg/Down/Kwaliteitseisen_werkomgeving
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Keuze item ‘Advies SEO’
Bij ‘Advies SEO’ dient u het advies na uitvoering van het SEO vast te leggen: geen verder
onderzoek, herhalingsonderzoek, vervolgonderzoek, verwijzing GUO. Het keuze-item
‘Vervolgonderzoek’ is gewijzigd (en verduidelijkt ) in ‘Vervolgonderzoek voor pyelectasie’. Indien
u dit wenst, kunt u het keuze item overeenkomstig aanpassen in uw bronsysteem.
FMF opleiding NT en SEO echoscopist
Echoscopisten die bij de FMF een opleiding hebben gevolgd tot NT of SEO echoscopist en een
kwaliteitsovereenkomst willen aanvragen bij de SPSNN moeten daarbij nog de volgende
documenten indienen:
•
•

Certificaat van de meest recente DIN
Logboek van 3 recente NT metingen of SEO’s. Dit mogen dezelfde onderzoeken zijn die zijn
beoordeeld door de FMF. De SPSNN zal deze beelden beoordelen volgens de richtlijn
beeldbeoordeling NT en SEO.

Vaardigheidstraining counseling prenatale screening

SPSNN Bureau
Marian Bakker
Katia Bilardo
Simone Binnema
Hanneke FleurkeRozema
Gerben Gotlieb
Esther Streefland
www.spsnoordoost.nl

De SPSNN en Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)organiseren op
donderdagmiddag 8 oktober samen een vaardigheidstraining counseling prenatale screening
voor counselors, echoscopisten en gynaecologen die als enige ervaring hebben in het counselen.
Voor het programma en aanmelding, zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Agenda 2015
Raad van Advies:
Bijscholing echoscopisten:
Bestuur SPSNN

26 oktober
10 december
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.

3

Vaardigheidstraining Counseling Prenatale Screening
reening
8 oktober 2015
De SPSNN en Academie Verloskunde Amsterdam
A
Groningen (AVAG)organiseren
organiseren samen een vaardigheidstraining
counseling prenatale screening.
Doel:
Doelgroep:

praktisch oefenen van counselingvaardigheden, en het bespreken van nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van de prenatale screening, in het bijzonder de NIPT.
counselors met een kwaliteitsovereenkomst die al enige ervaring hebben, echoscopisten en
gynaecologen.

Programma vaardigheidstraining
12.30
13.00
13.05
13.35
14.05
14.20

15.20
15.35

Ontvangst
Welkom
Nieuwe ontwikkelingen in de prenatale screening: de NIPT
Gespreksmodele counseling: shared decision
deci
making
Thee
Praktisch oefenen met actrice, oa in
• Counselen voor kansbepalende testen
• Pretest counseling
• Bespreken van de uitslag en mogelijk vervolg
• Counseling eigen casuistiek
• Waardevrij counselen
Pauze / wisselen van groepen, thee
Praktisch oefenen met actrice

16.35
17.00

Nabespreking, plenair
Einde

Locatie:
Accreditatie
Kosten per deelnemer:
Opgave:

Dr. M.K. Bakker
Volgt
Dr. L. Martin
Onder begeleiding van
CoVA docenten

Onder begeleiding van CoVa
docenten
Dr. M.K. Bakker

Verloskunde Academie in Groningen,
Groningen Dirk Huizingastraat 3-5,
5, 9713GL Groningen
(op 2 minuten loopafstand van het UMCG)
is aangevraagd bij de KNOV en BEN
€150,00
Via inschrijfformulier vaardigheidstraining

Na aanmelding ontvangt
vangt u bericht ter bevestiging en een factuur voor betaling van de deelnamekosten. U kunt
inschrijven tot 25 september 2015.. Na deze datum kunt u uw inschrijving niet meer annuleren en worden
deelnamekosten niet terugbetaald. Wel kunt u bij verhindering een collega in uw plaats laten deelnemen, mits
doorgegeven aan Simone Binnema, s.j.binnema@umcg.nl
Tijdens de training is er mogelijkheid om uw eigen casuïstiek in te brengen. Bij voorkeur geeft u een korte
beschrijving van de casus van te voren door aan Simone Binnema, s.j.binnema@umcg.nl
Het volgen van de training alleen is onvoldoende voor het afsluiten van een kwaliteitsovereenkomst met een
regionaal centrum hiervoor dient u een erkende counselingcursus te volgen, zie
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/D/Downscreening/Voor_professionals/Counseling
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