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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over landelijke en regionale ontwikkelingen rondom prenatale 
screening. Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, of wilt u in een 
volgende nieuwsbrief bepaalde zaken terugzien, dan horen wij dat graag. Wij zijn telefonisch te 
bereiken via 010-703 1332/7479 of per e-mail op prenatalescreening@erasmusmc.nl.  
 
 

 
 
 

1 april: peildatum voor toetsing aantal verrichtingen in 2020 

Op 1 april 2021 vindt de toetsing plaats van de normaantallen over het jaar 2020, voor 

zowel counselors als echoscopisten, op basis van de geldende kwaliteitseisen. Wij 

vragen de zorginstellingen om hun gegevens over 2020 zo spoedig mogelijk volledig aan 

Peridos aan te leveren. Voor de zomer ontvangen de counselors en echoscopisten 

bericht van ons over het resultaat van de toetsing van het aantal verrichtingen. Gege vens van 2020 

die op 1 april 2021 niet aanwezig zijn in Peridos, tellen niet mee voor deze toets.  

 

Deelname aan onderzoeken 

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die 

willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. 

Momenteel is er een oproep van de IMITAS onderzoeksgroep. Voor meer informatie, zie hieronder:  

 

IMITAS studie  

De onderzoekers van de IMITAS-before studie zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken di e een 

vragenlijst zouden willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en 

ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een goede vergelijking te kunnen maken met de 

groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal krijgen.  

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek.  

 

Doel van het onderzoek:  

De IMITAS studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De studie 

is onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after cohort zal 

eerste trimester SEO in onderzoeksverband aangeboden worden, het IMITAS-before cohort dient als 

controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een substudie van de IMITAS studie. In 

vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent de 

huidige prenatale screening (before) en omtrent het eerste trimester SEO (after) onderzocht. 

Resultaten van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken 

tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie 

van een eerste trimester SEO.  
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Deelname aan het onderzoek: 

In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van de 13 

wekenecho, wat naar verwachting in het najaar van 2021 zal zijn. Wij hopen op 30 deelnemende 

praktijken.  

Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem 

dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts -onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl .  

 

 

Informatie prenatale screening op uw website 

Graag vragen wij aandacht voor de informatie over prenatale screening op de website van uw 

zorginstelling. Is de informatie nog up-to-date? Of zijn teksten ondertussen verouderd?  

Binnen de prenatale screening zijn veel ontwikkelingen. Eigen teksten op de website zijn daarom 

snel verouderd en/of onjuist. In de praktijk blijkt dat de informatie op de website niet altijd even 

goed wordt bijgehouden.  

De oplossing? Wij adviseren om de prenatale screening op uw website te benoemen en hierbij een 

link op te nemen naar www.pns.nl en de RIVM folders over de screening op Down- Edwards- en 

Patausyndroom en de 20-wekenecho. Actuele inhoudelijke informatie kunnen zwangeren vinden op 

deze sites. Dit scheelt u een hoop tijd om de teksten met regelmaat aan te passen en is minder 

foutgevoelig.  

 
 
Informatievoorziening door regionaal centrum 

Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, en de jaarlijkse toetsing komt eraan. 

Processen worden verder gestroomlijnd en er wordt gewerkt aan steeds veiliger werken in het kader 

van de AVG. Allerlei zaken waar wij en Landelijk beheer Peridos u mails over sturen. Wij realiseren 

ons dat het de laatste tijd veel is en proberen het mailverkeer voor u zo min mogelijk belastend te 

maken, maar tegelijkertijd willen wij u ook goed op de hoogte houden. Alle berichten worden ook op  

onze website www.prenatale-screening.nl geplaatst zodat u ze daar terug kunt lezen. 

 
 
 

 
 
Registratie bijscholing van counselors  

De huidige scholingsronde voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd en 

loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer dan alvast of al uw gevolgde bijscholingen in 2020 

in Peridos zijn vastgelegd (Inloggen in Peridos ->Beheer ->Zorgverleners ->Opleidingen). Indien u 

scholing mist, stuur dan het certificaat naar prenatalescreening@erasmusmc.nl 

Net als in 2019 geldt dat als u in 2020 minder dan 50 counselingsgesprekken heeft gevoerd, 

deelname aan TrainTool verplicht is. Dit is ongeacht het tot dan toe behaalde aantal 

scholingspunten. 

 
 
 

COUNSELING 

http://www.prenatale-screening.nl/
mailto:imitas@lumc.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2F&data=04%7C01%7Cprenatalescreening%40erasmusmc.nl%7C9697f31f937847d2d34d08d8abe2802e%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637448336609335497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a6fxJTWFELZ1YcPEV6Fi5mz0aFU1rzpCrfIqDBdnxzo%3D&reserved=0
http://www.prenatale-screening.nl/
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/scholing/verplichte-scholing-counselors
mailto:prenatalescreening@erasmusmc.nl


 
 

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland • Postbus 2040 • 3000 CA Rotterdam 
www.prenatale-screening.nl • 010 – 703 1332/7479 • prenatalescreening@erasmusmc.nl 

 

 
 
Nieuwe Astraia SEO query 

Voor Astraia is een nieuwe SEO query (versie 9) beschikbaar gesteld op 

https://www.peridos.nl/gegevens-aanleveren-excel/astraia/. In deze query is het afkappunt van de 

sonomarker pyelectasie aangepast van ≥5 mm naar ≥7 mm conform de SEO leidraad. Door de query 

te gebruiken zal de sonomarker pyelectasie voor alle aanleveringen aan Peridos vanaf 1-1-2020 

volgens de nieuwe definitie berekend worden. 

  

 

Geen pretecho’s bij SEO 

Wij herhalen onze mededeling uit nieuwsbrief 85 dat er GEEN pretecho’s en GEEN pretopties (zoals 

een  DVD/USB/4 D foto tegen meerprijs) bij de prenatale screeningsonderzoeken mogen worden 

aangeboden. Dit geldt voor het SEO en na 1 september 2021 ook voor het eerste trimester SEO.  

 

Het aanbieden van pretecho’s  dient geheel onafhankelijk van de prenatale screening te gebeuren, 

dus op een apart deel van de website, en zonder relatie met de prenatale screening. De kwaliteitseis 

SEO is op dit punt aangepast https://www.rivm.nl/kwaliteitseisen-seo. 

 

Let op: Het verrichten van een 13 weken echo vóór 1 september 2021, is niet toegestaan. Ook het 

anatomisch scannen van de foetus bij een pretecho is niet toegestaan. Alle prenatale screeningen en 

bevolkingsonderzoeken vallen onder de Wet op Bevolkingsonderzoek en mogen alleen aangeboden 

worden als men een overeenkomst daarvoor heeft met een vergunninghouder voor 

bevolkingsonderzoek (een regionaal centrum). 
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