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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 op 010-703 1332 of per e-mail via spszn@erasmusmc.nl.  

  

Stichting Prenatale Screening 

Zuidwest Nederland 

Postbus 2040 

3000 CA Rotterdam 

 

www.spszn.nl 

010 – 703 1332 
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Corrigeren fouten in aanvragen eerste trimester SEO 
Wij merken dat het soms nog niet goed gaat met het controleren of de aanvraag voor het eerste trimester 

SEO correct en/of compleet is. Dit is wel belangrijk: als de aanvraag niet correct en/of compleet is, wordt 

het eerste trimester SEO niet uitbetaald.  

 

Verwijzer en echocentrum dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor controle op de aanvraag. 

 

  

 
 

Versoepeling coronamaatregelen 
Op vrijdag 25 februari 2022 zijn de coronamaatregelen landelijk versoepeld. Zo vervallen de 

mondkapjesplicht en 1,5 meter maatregel. Voor zorgmedewerkers blijft het advies om mondneusmaskers 

te dragen. Daarnaast kunnen zorgorganisaties hun bezoekers vragen om een mondneusmasker te dragen 

ter bescherming van mogelijk aanwezige kwetsbare personen. Hetzelfde geldt voor het houden van 1,5 

meter afstand. Actuele informatie vindt u op pns.nl. 

 

Algemeen 

Verwijzer: 

 

Als een zwangere het eerste 

trimester SEO wil, maakt de 

verwijzer een aanvraag aan.  

Als deze aanvraag niet correct is, 

krijgt de verwijzer een melding in 

Peridos.  

Zorg dan dat de aanvraag zo snel 

mogelijk compleet/correct is. 

 

Echocentrum: 

 

De echopraktijk moet, als de 

zwangere belt voor een afspraak, 

controleren of de aanvraag 

correct/compleet is. Zo niet, dan 

moet de echopraktijk de verwijzer 

vragen de aanvraag te corrigeren 

voordat de afspraak voor het 

eerste trimester SEO plaatsvindt, 

en dit ook controleren. 

https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/covid-19
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Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO 
Per 2022 is de wijze van aanleveren van counseling- en tweede trimester SEO’s naar Peridos veranderd. Een 

correcte gegevensafdracht is voor zowel de monitoring van de prenatale screening als voor uzelf als 

zorgverlener belangrijk. We zetten nog even voor u op een rij waar u op moet letten: 

 

Counselor en/of TTSEO-echoscopist: 

 verstuurt per 2022 zelf steeds haar/zijn 

verrichtingen naar Peridos 

 via Zorgmail/E-zorg in een XML bericht, dat 

kan met een druk op de knop vanuit uw 

bronsysteem 

 

Zorginstellingbeheerder: 

 verantwoordelijk voor de afdracht t/m 2021 

voor de hele praktijk 

 laadt naar Peridos op in een Excelbestand 

 ook de verbeteringen van gegevens uit 2021 

moeten in een Excelbestand worden 

opgeladen naar Peridos  

 

Als aanlevering in een XML bericht bij u niet mogelijk is, of als u niet weet hoe dit te doen: informeer bij uw 

bronleverancier wat het knelpunt kan zijn, en/of informeer ons via spszn@erasmusmc.nl.   

Zie voor meer informatie ook onze vorige nieuwsbrief, verzonden op 3 februari jl. 

 

HL7-berichten 

Verder zien wij dat veel counselingspraktijken nog afdragen via HL7. Nu er afgedragen kan worden met 

XML-berichten is het niet meer nodig om HL7 te gebruiken.  

 
 

Input voor vergadering Raad van Advies gevraagd  
Op maandag 16 mei heeft de Raad van Advies haar halfjaarlijkse vergadering. Heeft u onderwerpen die u 

graag eens door de Raad van Advies zou willen laten bespreken? Geef dit dan aan ons door via 

spszn@erasmusmc.nl of benader een van de Raad van Advies-leden (te vinden op onze website). 

 

 
 
Toestemmingsformulier TRIDENT-2 is gewijzigd  
Het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 is aangepast. De volgende zaken zijn gewijzigd:  

• de optie van de combinatietest is niet langer benoemd,   

• de onderzoeksgegevens worden geen 15 jaar, maar 20 jaar bewaard  

Counseling 

mailto:spszn@erasmusmc.nl
https://www.spszn.nl/over#Raad-van-advies
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Het nieuwe Nederlandse toestemmingsformulier is te vinden op de Peridos website; er is ook een 

nieuwe Engelse versie. We vragen praktijken die geprinte formulieren op voorraad hebben, alle 

oude versies te verwijderen en te vervangen door de nieuwe versie. 

 
 

Aanvraag eerste trimester SEO 
Counselors kunnen het eerste trimester SEO op twee manieren aanvragen:  

1. Digitaal vanuit het eigen bronsysteem 

Verstuur vanuit het eigen bronsysteem de aanvraag voor een eerste trimester SEO. Als Peridos het 

bericht niet accepteert vanwege een technische fout, krijgt u daarover een melding in de mailbox. 

Dus: geen bericht is goed bericht.  

2. Handmatig in Peridos 

Kan de aanvraag niet vanuit het eigen bronsysteem aangemaakt worden? Log dan in Peridos in en 

doe daar de aanvraag. Kijk voor de handleiding op de website van Peridos.  

 

Zonder een aanvraag voor een eerste trimester SEO in Peridos mogen echocentra geen eerste trimester 

SEO uitvoeren. Eén van de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO is dat de aanvraag 

voor het eerste trimester SEO tijdig is ingediend in Peridos. 

 

 

 

Bijscholingsronde counselors  
De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari 2022 van start gegaan. De bijscholingsronde heeft 

een looptijd van 5 jaar: van 1 januari 2022 t/m 31 december 2026.  

 

Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in deze periode van vijf jaar. Er zijn al 

verschillende bijscholingen geaccrediteerd voor de prenatale screening. Kijk hiervoor op PE-online en 

beoordeel of de scholing die wordt aangeboden past bij uw leerwensen.  

 

Heeft u een scholingswens die (nog) niet bij het scholingsaanbod staat? Wilt u zelf bijscholing organiseren? 

Kijk dan voor meer informatie op pns.nl.  

 

 

  

https://www.peridos.nl/nipt/
https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/
https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=222
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing-counselors/bijscholing/bijscholingsronde-2022-2026
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Registratie vanishing twins in Peridos  
Sinds juni 2020 is de NIPT meerlingenstudie van start gegaan. Hierin wordt onderzocht hoe betrouwbaar de 

NIPT is bij meerlingzwangerschappen en vanishing twins. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het 

belangrijk dat de tweelingen, en met name de vanishing twins, goed geregistreerd worden in Peridos.  

 

Hoe moet u een vanishing twin registreren 

Wanneer op de echo een vanishing twin is gezien, moet bij de NIPT-aanvraag aangegeven worden dat het 

om een meerlingzwangerschap gaat. Alleen dan kunt u kiezen voor een vanishing twin zwangerschap. Zie 

de schermafbeelding hieronder. 

Ook voor de NIPT zelf is een juiste registratie in Peridos van belang. Bij een vanishing twin moet de lab-

analyse namelijk in een zogenaamde tweeling-modus gedaan worden. Dit is een andere analyse-setting dan 

bij een eenling, en zorgt voor een meer betrouwbare uitslag.  
 

 
 

Wilt u meer informatie over de meerlingenstudie, kijk dan hier of neem contact op met Jacintha van 

Eekhout via niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl 

 

 
 

Vaardigheidstraining eerste trimester SEO 
Er wordt weer een nieuwe groep eerste trimester SEO-echoscopisten opgeleid. In dat kader worden ook 

vaardigheidstrainingen gegeven. Er zijn mogelijk nog enkele plaatsen vrij voor eerste trimester SEO-

Echoscopie 

file://///storage.erasmusmc.nl/m/MyDocs/090002/My%20Documents/EndNote
mailto:niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl
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echoscopisten die deze training nog niet eerder hebben gevolgd, maar dit nog wel graag willen. Het gaat 

om: 

- 11 maart 2022 van 14.00 tot 18.00 uur (Amsterdam UMC) en 

- 25 maart 2022 van 14.00 tot 18.00 uur (UMC Utrecht) 

Indien u interesse heeft deze training alsnog te volgen, meld dit dan via spszn@erasmusmc.nl. In overleg 

met de opleidingen kijken we dan of er extra plaatsen beschikbaar zijn.  

 

De volgende mogelijkheid is in het najaar van 2022. 

 

 
 

Nieuwe handleiding 
Binnenkort wordt een handleiding op Peridos.nl geplaatst met informatie over hoe u eventueel benodigde 

financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening van uw echocentrum uit Peridos kunt halen: 

 Hoeveel eerste trimester SEO's zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en uitbetaald in 2021. 

 Hoeveel eerste trimester SEO’s zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en zijn/worden naar 

verwachting in 2022 uitbetaald. 

 

 

*** 

mailto:spszn@erasmusmc.nl
https://www.peridos.nl/

