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Landelijke folders
De landelijke folders over screening op downsyndroom en de 20-weken echo zijn geactualiseerd
(oktober 2015). U kunt de Nederlandse folders bestellen via de webshop. Vertalingen over
screening op downsyndroom en twintig weken echo zijn alleen via de website van het RIVM te
downloaden.
BEN leden: wijziging accreditatiepunten in het kwaliteitsregister
Met ingang van 2016 wijzigt de manier waarop de echoscopisten hun accreditatiepunten bij de
BEN kunnen registreren. Wanneer de echoscopist een door de BEN geaccrediteerde scholing (of
bijeenkomst) wil bezoeken, dient men zich niet alleen bij de organisator van de scholing aan te
melden, maar ook via de agenda op de website van de BEN. Nadat de scholing is gevolgd,
wordende accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister van de BEN bijgeschreven. Wanneer de
echoscopist zich niet op de BEN-website heeft aangemeld, worden de punten niet bijgeschreven.
Uitzondering hierop is de scholing die door de BEN zelf wordt georganiseerd.
Vanaf 2016 moet de organisator een deelnemerslijst voorzien van (BEN-)lidnummer aanleveren
bij de BEN. Dit betekent dat de echoscopist er rekening mee moet houden dat door de
organisator om het lidnummer gevraagd kan worden.
Landelijke werkwijze van Regionale Centra
In Nederland hebben acht Regionale Centra een vergunning voor prenatale screening vanuit de
Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). Aan deze vergunning zijn een aantal voorwaarden gesteld,
bijvoorbeeld op gebied van de coördinatie van de uitvoering, de kwaliteitsborging en de
monitoring. Deze voorwaarden zijn leidraad voor de taken die de Regionale Centra uitvoeren. De
Regionale Centra stemmen hun werkwijze af in het Platform Regionale Centra. In de notitie
“Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening” is een actueel overzicht
gegeven van die werkwijze.
Tarieven prenatale screening 2016
Voor 2016 zijn de tarieven voor prenatale screening enigszins gewijzigd. De tarieven gelden voor
verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen:
counseling € 41,36
combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
€ 160,39
combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 97,13
SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 158,78
SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 140,87
Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest (€ 63,26) is de vergoeding voor het
screeningslaboratorium. Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te dragen opslagtarief
(€ 17,91)
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Bewaren van verwijsbrieven
Naar aanleiding van vragen van echocentra of het noodzakelijk is om verwijsbrieven voor de
prenatale screening te bewaren, hebben we via het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM)
juridisch advies gevraagd. Het antwoord van de jurist is dat het niet nodig is voor echocentra om
de verwijsbrieven te bewaren, omdat de functie van de verwijsbrief niet meer is dan een
vaststelling dat de zwangere is gecounseld en aan de prenatale screening wil deelnemen. In de
verwijsbrief staan geen bijzondere medische gegevens die voor de combinatietest of het SEO
nodig zijn om die test te beoordelen. De verwijzer dient wel in het dossier aan te tekenen dat de
zwangere is gecounseld en wenst deel te nemen aan de prenatale screening.
Nieuwe website
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van de SPSNN. De nieuwe website is
bedoeld voor zorgverleners en contractanten in onze regio en zal een belangrijke informatiebron
zijn over de organisatie van de prenatale screening in Noordoost Nederland en de activiteiten
van de SPSNN. Ook zal via de website een beveiligd deel zijn waarmee contractanten
documenten met privacy gevoelige informatie, zoals logboeken en visitatiedocumenten kunnen
uploaden. De website is niet bedoeld om zwangeren voorlichting te geven over de prenatale
screening. Zwangeren worden verwezen naar de RIVM site. We hopen de website in het eerste
kwartaal van 2016 in gebruik te kunnen nemen.
Gebruik van SSRIs is geen indicatie voor GUO-I
Er bestaat onduidelijkheid over of het gebruik van SSRIs, een bepaald type antidepressiva, een
indicatie is voor een GUO-I. De NVOG heeft in 2012 een richtlijn uitgebracht voor SSRI-gebruik
tijdens zwangerschap en lactatie. Hierin staat duidelijk beschreven dat het ‘Structureel
echoscopisch onderzoek (SEO) volstaat bij SSRI-gebruik in de zwangerschap. Met uitzondering
van de klinisch minder relevante septumdefecten kunnen alle mogelijk geassocieerde afwijkingen
met dit onderzoek gediagnosticeerd worden.’ Met andere woorden, het gebruik van SSRIs is
geen indicatie voor een GUO-I onderzoek. Zie ook:
http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/ssri_en_zwangerschap/geen_ssri_depressie_angst_zwange
rschap.html
Beoordelingcriteria voor SEO en NT meting
In 2015 zijn al weer meer dan 15 echopraktijken bezocht in het kader van de visitatie. Onderdeel
van de visitatie is het uitvoeren van een SEO logboekbeoordeling. We merken dat niet alle
echoscopisten op de hoogte zijn met de beoordelingscriteria. Deze zijn te vinden in het protocol
kwaliteitsbeoordeling SEO.
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:250228&type=org&disposition=inline
In 2016 zullen we naast een kwaliteitsbeoordeling van het SEO, ook een kwaliteitsbeoordeling
van de NT meting uitvoeren in het kader van de visitatie. Het protocol hiervoor is te vinden op
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:183314&type=org&disposition=inline.
Vertrek Gerben Gotlieb
Sinds 1 september jl is Gerben Gotlieb niet meer werkzaam bij de SPSNN. Zijn werkzaamheden
zijn eerst overgenomen door de andere bureaumedewerkers. We danken Gerben voor zijn inzet
voor de SPSNN de afgelopen jaren en wensen hem heel veel succes als datamanager bij de
afdeling Hematologie van het UMCG.
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Agenda 2016
In 2016 zullen twee regiobijeenkomsten georganiseerd worden, bedoeld voor counselors en
echoscopisten. Tijdens deze regiobijeenkomsten zullen nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen
besproken worden en voordrachten worden gegeven over onderwerpen die raken aan de
prenatale screening. De aparte bijscholingsbijeenkomsten voor echoscopisten komen hiermee te
vervallen. Voor de regiobijeenkomsten zal accreditatie aangevraagd worden bij relevante
beroepsgroepen, zoals de BEN en de KNOV.
Regiobijeenkomsten
Bestuur SPSNN
Raad van Advies

14 april en 27 oktober van 18-21 uur (data onder voorbehoud)
7 maart, 20 juni en 7 november
indien hier aanleiding toe is

De medewerkers van de SPSNN
wensen iedereen fijne feestdagen
en alle goeds voor het nieuwe jaar!
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