
 

CHECKLIST NA JE AFSTUDEREN 

Gefeliciteerd, je hebt je diploma gehaald en kunt als verloskundige aan de 

slag. Misschien ga je bij je werkgever ook counselen in het kader van prenatale 

screening. 

 

Wat moet je dan regelen? 
Zorg dat je de volgende zaken regelt voordat je als counselor prenatale screening aan de slag gaat: 

 Vraag een AGB-code aan via www.agbcode.nl 
 Vraag een BIG-code aan via www.bigregister.nl/registratie 
 Vraag een kwaliteitsovereenkomst counseling aan bij je regionaal centrum. Zonder 

mag je niet counselen! Je vindt het aanvraagformulier op onze website 
www.prenatale-screening.nl onder ‘counselingcontract’. 

 

 

Waar moet je daarna op letten? 
Lees onze nieuwsbrieven. 
Wij houden je daarin op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen: 

• Zowel landelijke als regionale informatie 

• Informatie over kwaliteitseisen 

• Informatie over Peridos 

• Informatie over bijeenkomsten 

Let op de AVG 

• Log in het bronsysteem of in Peridos alleen in met je eigen inloggegevens. Deel deze niet met 
anderen. 

• Deel geen patiëntgegevens (BSN, geboortedatum e.d.) met de SPSZN. 

• Verstuur nooit patiëntgegevens over de onbeveiligde mail. 

Registreer in het bronsysteem altijd volledig, en onder je eigen naam. 
• De SPSZN bepaalt je aantallen aan de hand van afdrachten naar Peridos. Als je verrichtingen 

niet goed in het bronsysteem staan komen ze niet goed in Peridos en tellen ze niet mee. Bij 
te weinig aantallen kun je je kwaliteitsovereenkomst verliezen. 

Houd de SPSZN op de hoogte van je werksituatie. 
• Geef door waar je werkt: je kan aan meerdere zorginstellingen gekoppeld zijn. Je 

verrichtingen kunnen door een zorginstelling alleen correct worden opgeladen als in Peridos 
bekend is dat je daar werkt. 

• Voor verlof (bijv. zwangerschap, ziekte) krijg je dispensatie voor je aantallen. Geef dit dus 
door. 

  

http://www.prenatale-screening.nl/
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Met welke partijen krijg je via de SPSZN te maken? 
 

 

De SPSZN is een van de acht regionale centra in Nederland 
die een vergunning heeft voor de prenatale screening en 
toezicht houdt op de kwaliteit van de prenatale screening in 
de eigen regio. Wat doen we? 

- Periodiek controleren of de zorgverleners (en 
zorginstellingen) prenatale screening voldoen aan 
de landelijke kwaliteitseisen (zoals normaantal en 
scholing). 

- Organiseren van scholingen. 
- Informeren van contractanten over landelijke en 

regionale ontwikkelingen, onder meer via 
nieuwsbrieven en informatie op de website 

 

 

 

Peridos is de naam van de landelijke database waarmee de 
regionale centra werken.  Waar wordt Peridos voor 
gebruikt? 

- De regionale centra registreren alle zorgverleners en 
zorginstellingen met een 
kwaliteitsovereenkomst/contract in Peridos. 

- De zorgverleners kunnen via Peridos aanvragen voor 
de NIPT en de combinatietest aanmaken en later 
uitslagen inzien. 

De zorginstellingen laden eenmaal per kwartaal gegevens 
over prenatale screening uit hun bronsysteem op naar 
Peridos. Een bronsysteem is het programma waarin 
zorginstellingen de gegevens van de zwangere noteren, 
zoals Onatal, Vrumun etc. 
 

    Het RIVM maakt landelijk beleid voor prenatale screening en 
stelt kwaliteitseisen vast.  
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