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Traintool: vaardigheidstoets counseling
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Prenatale Diagnostiek UMCG
SPSNN

21.00

Sluiting
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ontwikkelingen
Marian Bakker
Regiobijeenkomst
12 november 2018

Regionale en landelijke ontwikkelingen
•
•
•
•
•
•

Nieuwe medewerkers SPSNN
Raad van Advies
Visitatie SPSNN 16 januari 2019
Regionaal plan combinatietest
Vaardigheidstoets counseling: Traintool
Logboekbeoordeling echoscopie

Bureau-medewerkers SPSNN
Bestuur

Marian Bakker
Leonie Duin

Algemeen / organisatie
Medisch inhoudelijk

Stafadviseur
Secretaresse
Kwaliteitsfunctionaris
Kwaliteitsmedewerker

Simone Binnema
Anja Ottens
Tineke Draaijers
Esther Streefland
Heleen Roorda

Peridos, contractbeheer
Algemene ondersteuning
Audits
Beoordeling kwaliteit
echoscopie, ondersteuning
audits

Visitatie van de SPSNN
Onderling visitatiesysteem opgezet onder de regionale centra voor prenatale
screening (onderdeel van de WBO vergunning).
Doel is na te gaan of het Regionale Centrum de kwaliteit van de prenatale screening
in de regio borgt:
• Voldoet RC aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de WBO-vergunning;
• Voert het RC het beleid uit en handhaaft ze het beleid zoals besloten door het CvB;
• Voert het RC de taken uit op de wijze die afgesproken is in het Platform Regionale
Centra;
• Leren van elkaar

Visitatie van de SPSNN
Onderwerpen van de audit:
•
•
•

Organisatie van RC
Kwaliteitsborging (nascholing, communcatie, Peridos, evalulatie uitkomsten ed)
Voldoen aan landelijke eisen en afspraken
–
–
–
–
–
–
–

Toetsen aanvragen contracten
Toetsen normaantallen
Kwaliteitsaudit echocentra
Kwaliteitstoets counseling
Begeleiding bij onvoldoende beoordeling
Evaluatie uitkomsten
Toetsen beelden

Auditteam bestaat uit 2-3 collega’s van andere RC en ambtelijk secretaris

Gesprekken met: bestuur en medewerkers SPSNN, Lid van RvT en afvaardiging van
contractanten (counselors, echoscopisten)

Oproep
Counselors, SEO en NT echoscopisten die bereid zijn om op deel
te nemen aan de visitatie van de SPSNN
Datum:
Tijdstip:
Voorbereiding:

woensdag 16 januari 2019
10.30-11.30 uur, in het UMCG
geen

SPSNN biedt onkostenvergoeding

Raad van Advies
Doel
Adviseren aan Bestuur en Raad van Toezicht van de SPSNN over de prenatale screening op
aangeboren aandoeningen in brede zin, zoals
• Kwaliteit uitvoering prenatale screening
• Taken en werkwijze SPSNN
• Toekomstige ontwikkelingen
Samenstelling
Een vertegenwoordiger werkzaam in de SPSNN regio vanuit:
• Verloskundigen/counselors
• Echoscopisten
Bernadette van der Werf - echoscopist
• Gynaecologen
Elbrich Slob – counselor / echoscopist
• Klinisch genetici
Katelijne Bouman – klinisch geneticus
Vacature –gynaecoloog
• Patiëntenvereniging / VSOP
Vacature - patientenverenging

Regionaal plan CT
• Sinds invoering NIPT per 1-4-2017 is aantal CT gedaald.
– Centraal laboratorium voor serumbepalingen per nov 2017: Star-SHL
– Nieuwe normen voor NT echoscopisten: 50 verrichtingen per jaar
vanaf 1 september 2018

Regionaal plan CT
• Inventarisatie onder NT echocentra uitgevoerd
– NT meting blijven aanbieden (dicht bij huis)
– Graag met >1 NT echoscopist (continuiteit)
– Vaardigheid behouden ivm 13 weken echo

• Kaders voor regionaal plan
– Regionale spreiding en beschikbaarheid
– Norm is minimaal 50 NT per jaar per echoscopist
– Per echocentrum in kaart gebracht: aantal uitgevoerde NT en inzet NT
echoscopisten
– Meeste NT kunnen doorgaan met aanbieden van NT metingen, meestal
niet met 2 NT echoscopisten
– Aantal NT echoscopisten is teruggebracht naar 13

Regionaal plan CT
NT echocentra
Groningen Vita
Groningen VSP
Groningen UMCG
Stadskanaal / Groningen First
Look
Emmen SEE
Hoogeveen
Emmeloord EchoNOP
Sneek
Leeuwarden Sicht
Drachten
Ermelo
Deventer Fetura
Zwolle EchoEnzo
Zwolle Isala

Vervolg
• Monitoring van aantal NT metingen
• April 2019 evaluatie, mogelijk bijstelling van
het beleid.
• Vanaf 1 september 2019 toetsen op nieuwe
norm-aantallen
• In 2019 zal NT-beeldbeoordeling uitgevoerd
worden

Verder te verwachten in 2019
Counseling
• Schriftelijke kwaliteitstoets voor counselingpraktijken
• Vaardigheidstoets counselors
Echoscopie
• Nieuwe normen voor de logboekbeoordeling SEO
• Intervisie bijeenkomsten alleen werkende echoscopisten
Peridos
• Follow-up gegevens (genotypering en GUO)
• Uitkomstgegevens

Bijscholing counseling
Huidig aanbod (2017/2018)
Reguliere bijscholing
Dagdeel theorie (NIPT, maart 2017)
Dagdeel vaardigheidstraining

3
4

DIN 2.1

3

Overig (regiobijeenkomsten)

2

Totaal aantal accreditatiepunten

12

Toekomstig aanbod (2019/2020)
Toets vaardigheden

1

DIN 3 (e-learning)?

3

Scholing prenatale screening

2

Vaardigheidstraining?

?

Vaardigheidstrainingen door
AVAG, locatie Groningen
vrijdag 30 november 9-13
Dinsdag 11 december 9-13
AVAG biedt de cursus ook op
offertebasis aan, meer info
via mjongkind@dokh.nl.
Ongeveer 50% van de counselors
heeft de vaardigheidstraining
gevolgd (begin oktober)
- Stuur certificaat op naar SPSNN!

Blijf op de hoogte via website en nieuwsbrief
• www.sps-noordoost.nl
• Nieuwsbrief via de email en op onze website, aanmelding via
s.j.binnema@umcg.nl of direct via online inschrijven
• Twitter @sps_NN
• Website RIVM:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_e
n_SEO
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