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Samenvatting 
 

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) is één van de acht regionale vergunning-
houders voor de uitvoering van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek 
(WBO). Prenatale screening is een bevolkingsonderzoek dat in Nederland aan iedere zwangere wordt 
aangeboden. De prenatale screening richt zich met de NIPT op het onderzoek naar down-, edwards- en 
patausyndroom, en met het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het eerste trimester en het 
tweede trimester op het opsporen van lichamelijke afwijkingen. Het doel van prenatale screening is om 
zwangeren die dat wensen tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer 
aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende opties. 

Sinds 1 april 2017 loopt een wetenschappelijk implementatieonderzoek naar de NIPT (Niet Invasieve 
Prenatale Test), de TRIDENT-2 studie. Binnen deze studie wordt aan zwangeren de keuze geboden tussen 
de combinatietest (tot 1 oktober 2021) en de NIPT als screeningstest voor down-, edwards- en 
patausyndroom. De TRIDENT-1 studie, waarin de NIPT wordt aangeboden bij een verhoogde kans op 
down-, edwards- of patausyndroom bij de combinatietest of een medische indicatie, wordt gecontinueerd. 
De WBO-vergunning voor de NIPT is verlengd tot 1 april 2023. Vanaf dat moment moet implementatie van 
de NIPT in het screeningsprogramma gerealiseerd zijn.  De WBO-vergunning die is verleend aan de acht 
regionale centra is onder meer aangepast aan de proefimplementatie van de NIPT binnen het 
screeningsprogramma.  
 
Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren - naast het tweede trimester SEO - ook deelnemen aan het 
eerste trimester SEO. Dit gebeurt in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS-studie. Het 
doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind 
lichamelijke afwijkingen heeft. Bij een vermoedelijke afwijking kan de zwangere eventueel vroeg in de 
zwangerschap vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij meer tijd om te bepalen wat zij met een 
ongunstige uitslag doet. 
 
 

Eerste trimester SEO   

Op 13 juli 2021 heeft het ministerie van VWS een WBO-vergunning afgegeven aan de regionale centra, 

het Leids Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht voor uitvoering van 

het landelijk wetenschappelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO: de IMITAS-studie. Deze 

vergunning loopt van 1 augustus 2021 tot 1 september 2024. Vanaf 1 augustus 2021 wordt het eerste 

trimester SEO in de counseling meegenomen en per 1 september 2021 kunnen zwangeren kiezen om hun 

ongeboren kind in het eerste trimester te laten onderzoeken op lichamelijke afwijkingen. Het 

wetenschappelijk onderzoek richt zich op de deelname aan het eerste trimester SEO, de bevindingen en 

de detectie van afwijkingen (percentage en type), de uitslagtermijn, het aantal verwijzingen naar een 

Centrum voor Prenatale Diagnostiek, het aantal fout-positieven en de zwangerschapsuitkomsten. 

 

Alle tweede trimester SEO-echoscopisten en NT-echoscopisten die aan de voorwaarden voldeden en zich 

hadden ingeschreven, hebben in het voorjaar van 2021 een opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist 

gevolgd. De opleiding bestaat uit een theoretische scholing (een algemeen webinar en een verdiepend 

webinar), een toets en een (al dan niet verplichte) vaardigheidstraining. De webinars zijn door de regionale 

centra aangeboden in samenwerking met het RIVM. De toets en de vaardigheidstraining zijn aangeboden 

door opleidingsinstituten. Bij de ontwikkeling van de opleiding waren ook het RIVM en de regionale centra 

betrokken. De echoscopisten die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, hebben per 1 september 

een kwaliteitsovereenkomst gekregen voor het mogen uitvoeren van het eerste trimester SEO. Alle 

counselors moesten zich verplicht laten bijscholen op de counseling van het eerste trimester SEO en 

kregen per 1 augustus een nieuwe kwaliteitsovereenkomst.  

 

Nieuw is dat de uitbetaling van het eerste trimester SEO door de regionale centra wordt uitgevoerd. De 

processen hiervoor zijn door de CLBPS (Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening) ingericht. De 
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SPSZN heeft intern het werkproces ingericht, gegevens ingevoerd in Peridos en praktijken ondersteuning 

geboden bij alle voorbereidingen waaronder het invoeren van financiële gegevens in Peridos. In 2021 heeft 

de SPSZN tien themanieuwsbrieven uitgebracht over het eerste trimester SEO om alle contractanten zo 

goed mogelijk van informatie te voorzien omtrent de voorbereidingen van implementatie van het eerste 

trimester SEO, de nieuwe werkprocessen en de inhoudelijke informatie over de kwaliteitsstandaard en alle 

landelijke kwaliteitseisen.  

 

Implementatie NIPT 

Op dit moment is de NIPT beschikbaar als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2) 

voor de screening op down-, edwards-, en patausyndroom. De minister van VWS heeft het RIVM-CvB 

gevraagd om de invoering van de NIPT als regulier screeningsprogramma vanaf 1 april 2023 voor te 

bereiden. De WBO-vergunning voor de uitvoering van de prenatale screening naar down-, edwards- en 

patausyndroom en het tweede trimester SEO is in 2020 verlengd tot 1 april 2023. Per 1 april 2023 wordt 

de NIPT aangeboden in screeningsverband en stopt het wetenschappelijk onderzoek TRIDENT-2. Het 

RIVM heeft in 2020 een uitvoeringstoets opgeleverd waarin is geconcludeerd dat het mogelijk is de NIPT 

in 2023 in het landelijk screeningsprogramma in te voeren. Begin 2021 is het RIVM gestart met het 

inkooptraject van de laboratoriumdiensten. De aanbesteding is met een volmacht en mandaat van de 

regionale centra mede namens het RIVM uitgevoerd. Begin september is de opdracht voor deze 

laboratoriumdiensten gegund aan het Erasmus MC, de Stichting VUMC en het Academisch Ziekenhuis 

Maastricht. Het inkopen van de bloedafnamediensten en het inkopen van de laboratoriumapparatuur zal in 

2022 plaatsvinden. 

 

Stoppen combinatietest 

Vanaf 1 oktober 2021 is het niet meer mogelijk de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- 

en patausyndroom uit te voeren. Na de introductie van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat 

nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is 

dan de combinatietest. Doordat er nog weinig gebruik gemaakt werd van de combinatietest, was het 

moeilijk om de kwaliteit van dit screeningonderzoek te blijven borgen. Het was dan ook niet meer gewenst 

om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. 

 

Visitaties echoscopie 

In 2021 is het 2e deel van de vijfde visitatieronde echoscopie uitgevoerd. Zoveel mogelijk werden visitaties 

op locatie gehouden. Waar het niet mogelijk was vanwege de coronamaatregelen werden de visitaties 

digitaal uitgevoerd of enige tijd doorgeschoven. In de planning van de visitaties is door deze werkwijze 

geen vertraging opgelopen.   

 

Deskundigheidsbevordering 

Naast de landelijke verplichte bijscholing voor de implementatie van het eerste trimester SEO zijn in 2022 

nog twee webinars georganiseerd ten behoeve van de deskundigheidsbevordering. Op 1 november 2021 

is een landelijke bijscholing door de acht regionale centra georganiseerd. Counselors, echoscopisten en 

andere belanghebbenden werden tijdens het webinar bijgepraat over het eerste trimester SEO, de nieuwe 

bijscholingsronde voor counselors, onderzoek naar NIPT in achterstandswijken en zwangerschapsuit-

komsten na invoering van de prenatale screening. Landelijk hebben 1352 zorgverleners deelgenomen aan 

het webinar. Zij hebben deze bijscholing geëvalueerd met een 7,5.  

 

Op 30 november 2021 is een tweede landelijk webinar georganiseerd. Dit was een casuïstiekbespreking 

voor primair de echoscopisten in het land en ook voor overige belangstellenden. Gestart is met een 

presentatie over de beelden van het eerste trimester SEO om echoscopisten die net begonnen zijn met de 

uitvoering van het eerste trimester SEO uitleg te geven over het scannen van de structuren. Na de 

casusbespreking is een presentatie verzorgd door het Erasmus MC over een nieuwe techniek voor 

embryonale beeldvorming en virtual reality. Het landelijk webinar is door de deelnemers beoordeeld met 

een 8,5.  
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Samenwerking Erasmus MC 

Afspraken tussen de SPSZN en de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC zijn 

vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). De SLA heeft telkens een looptijd van één jaar en 

bestaat in 2021 uit 0,1 fte detachering van prenatale artsen voor ondersteunende werkzaamheden, zoals 

de beeldbeoordelingen en medewerking aan casuïstiekbesprekingen. Indien gewenst kan aanvullend 

medisch advies worden gevraagd aan één of meerdere gynaecologen en/of prenatale artsen van de 

afdeling Verloskunde en Gynaecologie. Dit was in 2021 niet nodig.  

 

Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening 

Het jaar 2021 is het laatste jaar binnen de eerste benoemingstermijn van het bestuur van de CLBPS. Het 

bestuur bestaat uit: Annette Stolwijk van de SPN (penningmeester), Sjaak Toet van de SPSRU (secretaris) 

en Jacqueline Reijerink van de SPSZN (voorzitter). Met de aanstelling van een manager medio 2021 is de 

directe aansturing van alle medewerkers van de CLBPS overgedragen.  

 

De CLBPS heeft in het verslagjaar voor enorme uitdagingen gestaan in verband met de implementatie van 

het eerste trimester SEO. Ook andere projecten zijn succesvol geïmplementeerd en het reguliere beheer 

vond ook doorgang. Voor de verschillende landelijke overlegorganen en werkgroepen is 

beleidsondersteuning aangeboden. In 2021 zijn grote stappen gemaakt op het gebied van de 

informatiebeveiliging en is het NEN 7510-certificaat behaald. 
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1. Werkgebied  
 
De regio Zuidwest Nederland omvat de gebieden midden en zuidelijk Zuid-Holland, westelijk Noord-

Brabant en Zeeland. Het betreft een omvangrijk gebied dat bestaat uit een deel van de Randstad maar ook 

dunbevolkte plattelandsgebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: regio Zuidwest  

 

Met alle uitvoerende praktijken in de regio die voldoen aan de kwaliteitseisen heeft de SPSZN een contract 

afgesloten. Dit zijn verloskundige praktijken, echocentra, algemene ziekenhuizen en het academisch 

ziekenhuis binnen de regio. Naast contracten met de zorginstellingen, heeft de SPSZN ook 

kwaliteitsovereenkomsten voor de uitvoering van prenatale screening met individuele zorgverleners.  

 

Het Erasmus MC is in de regio zuidwest Nederland het derdelijns prenataal diagnostisch centrum. 

Daarnaast  zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, het Amphia Ziekenhuis in Breda en de 

Reinier de Graaf Groep in Delft werkzaam als verwijscentra voor een deel van de prenatale diagnostiek. In 

deze klinieken werken gekwalificeerde zorgverleners die prenatale diagnostiek uitvoeren, waaronder 

geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO) type 1 en type 2 en invasieve prenatale diagnostiek.  

 
 
  

Figuur 2: contractanten in regio Zuidwest 
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2. Organisatie 

 

2.1 Bestuur en commissies 
 

Bestuur 

De SPSZN staat onder leiding van één bestuurder. De bestuurder draagt verantwoording af aan en wordt 

getoetst door de Raad van Toezicht. Naast regels die zijn opgenomen in de statuten van de stichting, zijn 

afspraken vastgelegd in een bestuursreglement.   

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van de SPSZN bestaat uit drie leden. Eind 2021 heeft Philip Stoutenbeek, na het 

volmaken van de eerste termijn, afscheid genomen. Vanaf 2022 treedt Jolande Vis als nieuw lid toe tot de 

Raad van Toezicht.  

 

Regulier worden er vier vergaderingen van de Raad van Toezicht gepland. In 2021 was er elk kwartaal een 

vergadering. Vanwege de coronamaatregelen heeft een aantal vergaderingen digitaal plaatsgevonden. De 

Raad van Toezicht is geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen rondom de implementatie van het eerste 

trimester SEO en de voorbereidingen voor implementatie van de NIPT in de screening. Vergaderingen met 

de Raad van Toezicht zorgen voor vruchtbare besprekingen. Zo wordt de Raad van Toezicht door de 

bestuurder geïnformeerd over onder andere de kwartaalcijfers. Belangrijk zijn de adviezen van de Raad 

van Toezicht. Zo geven zij adviezen over beleidsstukken en bijvoorbeeld de voortgang van het jaarplan. 

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd en ingestemd met begrootte 

budget. Met de bestuurder is een plannings- en beoordelingsgesprek gehouden.  

 

Raad van Advies 

De Raad van Advies heeft tot taak het adviseren van het bestuur omtrent het te voeren beleid. De 

doelstellingen van de Raad van Advies zijn: (1) het waarborgen van kwaliteit, (2) koersbepaling, (3) 

bewaken van de maatschappelijke doelstelling van de SPSZN, (4) verbinden en (5) adviseren. Aan de 

Raad van Advies worden vraagstellingen voorgelegd met betrekking tot de hoofdlijnen van de inhoud en 

uitvoering van de prenatale screening. De Raad van Advies is daarnaast gerechtigd zelfstandig advies uit 

te brengen. De Raad van Advies komt in de regel tweemaal per jaar bijeen. In 2021 zijn er twee 

vergaderingen geweest, beide digitaal wegens de coronamaatregelen. De situatie in zuidwest Nederland 

door de coronacrisis is besproken, evenals het  implementatieonderzoek van het eerste trimester SEO en 

de implementatie NIPT. Verder zijn de digitale bijscholingen en peildatumtoetsingen aan de orde gekomen. 

Ook is een presentatie gegeven over de nieuwe website en huisstijl van de SPSZN. 

 

Tabel 1. Organen en aantal bijeenkomsten 

  Naam orgaan Aantal bijeenkomsten 

Raad van Toezicht  vier keer per jaar 

Raad van Advies  twee keer per jaar 

 

Tabel 2. Samenstelling Bestuur  

  
  Naam Relevante nevenactiviteiten 

  Mw. J.C.I.Y. Reijerink Geen 
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Tabel 3. Samenstelling Raad van Toezicht 

 

 

Naam Relevante nevenactiviteiten 

Dhr. R.L. Kamermans (voorzitter) Zelfstandig adviseur en toezichthouder 

Voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeenten 

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

Vice-voorzitter Raad van Commissarissen OWM Centramed U.A. 

(onderlinge verzekeraar van medische aansprakelijkheid) te 

Zoetermeer tot en met 16 december 2021 

Lid RvT AFEW (Aids Foundation East West) te Amsterdam 

Lid Raad van Onpartijdigheid Hobéongroep (certificering en 

advisering) te Den Haag 

Voorzitter RvC OOM Verzekeringen te Rijswijk 

Dhr. P. Stoutenbeek 

Tot 1 januari 2022 

Voorzitter RvT SPSRU 

Dhr. A.P. den Exter Universitair hoofddocent bij Erasmus Universiteit Rotterdam 

Lid RvT ASVZ Sliedrecht 

Voorzitter Raad van Tucht, instituut internal auditors Amsterdam 

Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg (verstandelijk 

gehandicapten) 

Mw. J.Y. Vis 

Vanaf 1 januari 2022 

Klinisch Chemicus bij Erasmus Medisch Centrum 

Naam Vertegenwoordiger/achtergrond 

Mw. T.E. Cohen-Overbeek (voorzitter) Seniorarts prenatale geneeskunde 

Mw. S. Lunshof (vice-voorzitter) 

Tot 22 november 2021 

Gynaecoloog-perinatoloog 

Mw. S. Doevendans Prenataal consulent en GUO-echoscopist 

Mw. A. Stoop-Berends Verloskundige eerste lijn en echoscopiste 

Mw. K.E.M. Diderich Klinisch geneticus 

Dhr. B.J. Smit Kinderarts  n.p. 

Dhr. F.W. van der Made Gynaecoloog 

Mw. K. de Graaff Gynaecoloog 

Mw. L. Siebelt 

Tot 22 november 2021 

Eerstelijns verloskundige 

Mw. M. Noordam Eerstelijns verloskundige 

Tabel 4. Samenstelling Raad van Advies 
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2.2 Bureau SPSZN 
 

Tabel 5. Bestuur/Medewerkers bureau  
Type functionaris  Aantal fte 

Bestuurder 1 fte 

Adviseur beleid en kwaliteit   0,89 fte 

Kwaliteitsadviseur 0,69 fte 

Data-analytisch adviseur 0,61 fte 

Stafmedewerker 1 fte 

Stafmedewerker 0,78 fte 

Office medewerker 0,67 fte 

Inhuur artsen prenataal 

Erasmus MC 

0,1 fte 

Totaal: 6 medewerkers  Totaal fte: 5,74 

 

 

Tabel 6. Inzet voor landelijke coördinatie 

Functionaris Deelname werkgroepen/commissies  

Bestuurder Platform RC 

Voorbereiding visitatie RC  

Bestuur CLBPS 

Toetsingscommissie opleiding counseling 

Projectgroep kwaliteitssysteem echoapparaten 

Werkgroep voorlichting & deskundigheidsbevordering 

Projectgroep Echopacs 

Projectgroep implementatie bijscholingsplan counseling 

Projectgroep accreditatie scholing 

Projectgroep e-learning ETS 

Subprojectgroep overleg opleidingen RC/RIVM-CvB 

Werkgroep aanbesteding screeningslaboratoria 

Stuurgroep implementatie screeningslaboratoria 

Werkgroep aanbesteding bloedafnameorganisaties 

Stuurgroep implementatie bloedafnameorganisaties 

Aanvraag WBO-vergunning NIPT 

Projectgroep NIPT RC’s 

Projectgroep ETSEO RC’s 

Per 22 november 2021 

Mw. F. Vrolijk 

Tot 20 december 2021 

Moederraad 
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Adviseur Beleid en Kwaliteit Toetsingscommissie opleiding counseling  

Werkgroep Beleid en Kwaliteit 

Projectgroep kwaliteitstoets counseling 

Projectgroep informatiebeveiliging RC’s 

Kwaliteitsadviseur Werkgroep Beleid en Kwaliteit 

Projectgroep kwaliteitstoets echoscopie 

Projectgroep kwaliteitssysteem echoapparaten 

Data-Analytisch Stafadviseur Kerngroep landelijke monitor  

Werkgroep Regiobeheer Peridos 

Werkgroep Beleid en Kwaliteit 

Projectgroep Dashboard  

Projectgroep kwaliteitstoets counseling 

Projectgroep BI omgeving 

Werkgroep Verslaglegging  

Projectgroep NIPT RC’s 

Projectgroep ETSEO RC’s 

Voorzitter RvA Werkgroep Kwaliteit 
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3. Contractanten 
 

3.1 Gecontracteerde praktijken voor counseling en echoscopie 
 

Tabel 7. Aantal gecontracteerde praktijken en aantal actief uitvoerende zorgverleners die gekoppeld zijn 
aan een praktijk in de betreffende regio.  

Type contract / 

overeenkomst 

Aantal organisaties Aantal zorgverleners 

 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 

Counseling 119 113 477 452 

ETSEO 42 - 86 - 

TTSEO 48 42 121 120 

NT 0 14 0 22 

* Voor gecontracteerde organisaties zie bijlage 1 

 

In 2021 zijn er voor de counseling geen opmerkelijke verschillen in aantallen op te merken. De stijging van 

het aantal counselors en counselingspraktijken is in lijn met voorgaande jaren.  

 

Met de komst van het eerste trimester SEO per 1 september 2021 zijn nieuwe kwaliteitsovereenkomsten 

uitgegeven voor ETSEO-echoscopist. Tevens zijn er in 2021 zeven nieuwe zorginstellingen gestart met het 

uitvoeren van tweede trimester SEO’s. Eén zorginstelling is gefuseerd met een andere zorginstelling. 

 

Met het eindigen van de combinatietest zijn alle kwaliteitsovereenkomsten en contracten van NT-praktijken 

en NT-echoscopisten per 15 oktober 2021 ontbonden. 

 

Tabel 8 geeft een overzicht van het aantal wijzigingen in het aantal contracten in 2021 over de periode van 

01-01-2021 tot en met 31-12-2021.    

 

  Tabel 8. Wijzigingen in contractanten 

Type contract Aantal organisaties Aantal zorgverleners 

 nieuw ontbonden totaal nieuw 

Ontbonden / 

niet meer 

werkzaam in 

regio 

totaal 

Counseling 7 1 120 62 37 528 

ETSEO 42 0 42 86 0 86 

TTSEO 7 1 49 12 11 132 

NT 0 14 0 0 22 22 
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3.2 Gecontracteerd screeningslaboratorium 
Vanwege de implementatie van de NIPT in het kader van de TRIDENT-2 als eerste screeningstest naast 

de combinatietest, is het aantal combinatietesten in Nederland vanaf 1 april 2017 sterk gedaald. Sinds 2017 

bestaat er nog maar één landelijk screeningslaboratorium, star-shl, dat voorheen ook het regionaal 

screeningslaboratorium van de SPSZN was. 

 

Met de komst van het eerste trimester SEO op 1 september 2021 is de combinatietest per 1 oktober 2021 

stopgezet en wordt deze test niet langer aangeboden als onderdeel van de prenatale screening. Het 

contract voor de combinatietest met het screeningslaboratorium is per 1 oktober 2021 beëindigd. 
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4. Deskundigheidsbevordering van contractanten 
 

4.1 Deskundigheidsbevordering contractanten 
 

Tabel 9. Nascholing 

Naam nascholing 

 

Vorm Doelgroep 

 

Datum  

 

Aantal 

deelnemers 

Aantal 

accredi-

tatie 

punten 

Zelf organiseren/ 

meewerken aan 

organisatie/ 

faciliteren 

Counseling 
basiscursus (bij 
VAR) 

voordrachten Verloskundigen  

 in opleiding 

9-2-2021 50 ECTS Faciliteren 

Algemene 
theoretische 
bijscholing voor 
counselors en 
echoscopisten* 

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

15-03-2021 3598 2 Meewerken aan 

organisatie 

E-learning Eerste 
Trimester SEO* 

E-learning Zorgverleners 

prenatale 

screening 

Vanaf  

15-03-2021 

482 1  

Verdiepende 
bijscholing voor 
echoscopisten* 

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

22-03-2021 

 

29-03-2021 

534 

 

376 

Geen 

 

 

 

Meewerken aan 

organisatie 

Webinar 
aanvraag, 
registratie, uitslag 
en betaling  

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

15-06-2021 642 Geen Meewerken aan 

organisatie 

Landelijk webinar 
prenatale 
screening 
 

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

1-11-2021 

 

1352 

 

 

2 Meewerken aan 

organisatie 

Landelijke 
casuïstiek-
bespreking 

webinar Zorgverleners 

prenatale 

screening en 

andere  

belangstellenden 

30-11-2021 724 2 Meewerken aan 

organisatie 

*Verplichte bijscholing in het kader van de implementatie eerste trimester SEO 
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4.2 Overige informatievoorziening en deskundigheidsbevordering  
In 2021 zijn acht reguliere nieuwsbrieven en tien themanieuwsbrieven verspreid via email. In de reguliere 

nieuwsbrieven is een landelijk deel opgenomen, met informatie over onder andere wijzigingen in landelijke 

kwaliteitseisen en besluiten van het Platform en de Programmacommissie. De tien themanieuwsbrieven 

stonden in het teken van de ontwikkelingen, voorbereidingen en verwachtingen rondom het eerste trimester 

SEO. Alle nieuwsbrieven zijn op de SPSZN website www.spszn.nl geplaatst. Ook andere actuele informatie 

is op de website te vinden.   

  

https://www.spszn.nl/documenten
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5. Implementatie landelijke kwaliteitseisen en afspraken 
 

Tabel 10. Wijze van implementatie landelijke kwaliteitseisen in 2021 

Kwaliteitseis – wijziging – vergaderdatum 
 

Wijze van implementatie 

Kwaliteitseisen counseling prenatale 
screening.  
Versie 12.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Versie 12.1, actualisatie juli 2021: De 
Programmacommissie Prenatale Screening heeft 
besloten om vanaf 2021 de norm van 35 
counselingsgesprekken per jaar te hanteren (in 
plaats van 50 gesprekken per jaar). 

Versie 12.2, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 
 

Landelijke nieuwsbrief  

Kwaliteitseisen informed consent en privacy 
Versie 6.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Versie 6.1, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 
 

Landelijke nieuwsbrief 

Kwaliteitseisen tweede trimester SEO-
echoscopist 
Versie 4.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie op 
16 februari 2021. Hierover is gecommuniceerd in 
de Nieuwsbrief | RIVM van 3 maart 2021 (extra 
editie). 
 

Landelijke nieuwsbrief 

Kwaliteitseisen tweede trimester SEO 
Versie 8.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie op 
16 februari 2021. Hierover is gecommuniceerd in 
de Nieuwsbrief | RIVM van 3 maart 2021 (extra 
editie). 
 

Landelijke nieuwsbrief 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
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Kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en 
beeldopslag voor prenatale screening 
 
Dit betreft versie 2 van Kwaliteitseisen 
echoapparatuur en beeldopslag 23 maart 
2017 - voor apparatuur aangeschaft vóór 12 
oktober 2020 en versie 3.2 van de Kwaliteitseisen 
echoapparatuur en beeldopslag 17 juni 
2021 - voor apparatuur aangeschaft ná 12 oktober 
2020. Hierover is gecommuniceerd in de 
Nieuwsbrief | RIVM van 28 juni 2021. 
Versie 3.3, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

Landelijke nieuwsbrief 

Kwaliteitseisen vaginale echo's 
Versie 5.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 
 
Versie 5.1, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

Landelijke nieuwsbrief 

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO (incl 
kw.standaard) (nieuw) 
Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVM-CVB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie).  

Versie 2.0 is vastgesteld door het RIVM na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op schriftelijke consultatie in 
oktober 2021. Dit betreft de aanpassing die in 
november 2021 via een nieuwsbericht is 
gecommuniceerd: Kwaliteitsstandaard CRL- en 
NT-meting bij eerste trimester SEO aangepast | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl).  

 

Landelijke nieuwsbrief 

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO-
echoscopist (nieuw) 
Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Landelijke nieuwsbrief 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-aan-echoapparatuur-en-beeldopslag-voor-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-echoapparatuur-en-beeldopslag-versie-12-oktober-2020
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-echoapparatuur-en-beeldopslag-versie-12-oktober-2020
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-echoapparatuur-en-beeldopslag-versie-12-oktober-2020
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1467-120311&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-vaginale-echo
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
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Versie 1.1, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO-opleiding 
tot 1 september (nieuw) 
Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Landelijke nieuwsbrief 

Bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing 
opleidingen 
Versie 2 is vastgesteld door het RIVM-CvB op 24 
augustus 2021. Gepubliceerd op www.pns.nl op 
24 augustus 2021. Hierover is niet 
gecommuniceerd vanuit het RIVM-CvB. 

Landelijke nieuwsbrief 

Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO 
Versie 4.0 is vastgesteld door het  RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 februari 2021. 
Hierover is gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | 
RIVM van 3 maart 2021 (extra editie). 

Dit document is geactualiseerd. Versie 4.1 is 
vastgesteld door het RIVM-CvB na positief advies 
van de Programmacommissie Prenatale 
Screening op 16 december 2021. Dit betreft de 
aanpassing die eind december 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: 
Kwaliteitsbeoordelingen SEO aangepast | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 

 

Landelijke nieuwsbrief 

Format scoringsformulier tweede trimester 
SEO 
Versie februari 2021. Hierover is gecommuniceerd 
in de Nieuwsbrief | RIVM van 3 maart 2021 (extra 
editie). 
 

Landelijke nieuwsbrief 

Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO 
(nieuw) 
Versie 1 is vastgesteld door het  RIVM-CvB na 
Landelijke nieuwsbrief positief advies van de 
Programmacommissie Prenatale Screening op 16 
februari 2021. Hierover is gecommuniceerd in de 
Nieuwsbrief | RIVM van 3 maart 2021 (extra 
editie). 

Versie 1.1, vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 6 april 2021. Hierover is 
gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | RIVM van 3 

Landelijke nieuwsbrief 

https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
http://www.pns.nl/
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsbeoordelingen-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsbeoordelingen-seo-aangepast
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1236-108486&pid=260791
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maart 2021 (extra editie) en de Nieuwsbrief | 
RIVM van 27 mei 2021. 

Versie 2.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op schriftelijke consultatie in 
oktober 2021. Dit betreft de aanpassing die in 
november 2021 via een nieuwsbericht is 
gecommuniceerd: Kwaliteitsstandaard CRL- en 
NT-meting bij eerste trimester SEO aangepast | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

Versie 2.1 is vastgesteld door het RIVM na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 16 december 2021. Dit 
betreft de aanpassing die eind december 2021 via 
een nieuwsbericht is gecommuniceerd: 
Kwaliteitsbeoordelingen SEO aangepast | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

 

Format scoringsformulier eerste trimester 
SEO (nieuw) 
Versie 1: gepubliceerd op www.pns.nl op 16-04-
2021. 
Versie 2: gepubliceerd op www.pns.nl op 18-12-
2021. 

Landelijke nieuwsbrief 

Tarieven en declaraties voor de prenatale 
screening op down-, edwards- en 
patausyndroom en SEO 
Versie 2 is vastgesteld door het RIVM-CvB op 25 
juni 2021. Hierover is niet gecommuniceerd vanuit 
het RIVM-CvB. 

Versie 2.1, actualisatie oktober 2021. Dit betreft 
de aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 

 

Landelijke nieuwsbrief 

Contract counseling 
Gepubliceerd op 26 november 2021 op 
www.pns.nl. Contract counseling (zorgaanbieder) 
- geldig vanaf 17 januari 2022. 
 

Landelijke nieuwsbrief 

Contract echoscopie eerste trimester SEO 
(nieuw) 
Het contract tussen het echocentrum en het 
Regionaal Centrum, geldig vanaf 1 september 
2021. Gepubliceerd op 4 juni 2021 op 
www.pns.nl. Contract echoscopie eerste 
trimester SEO (echocentrum) – geldig tot en met 

Landelijke nieuwsbrief 

https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1398-117280&pid=260791
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1398-117280&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsstandaard-crl-en-nt-meting-bij-eerste-trimester-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsbeoordelingen-seo-aangepast
https://www.pns.nl/nieuws/kwaliteitsbeoordelingen-seo-aangepast
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
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16 januari 2022. Gepubliceerd in december 2021 
op www.pns.nl. 

 

Kwaliteitsovereenkomst Counselors 
De kwaliteitsovereenkomst tussen de counselor 
en het Regionaal Centrum (inclusief eerste 
trimester SEO) geldt vanaf 1 augustus 2021. 
Versie 2 gepubliceerd in juni op www.pns.nl. 
Hierover is niet gecommuniceerd vanuit het 
RIVM-CvB. 

Landelijke nieuwsbrief 

Kwaliteitsovereenkomst echoscopie eerste 
trimester SEO (nieuw) 
Versie 19 mei 2021, gepubliceerd op 4 juni 2021. 
De kwaliteitsovereenkomst tussen de echoscopist 
en het Regionaal Centrum geldt vanaf 1 
september 2021. 

Landelijke nieuwsbrief 

Privacyverklaring screening op down- 
edwards- en patausyndroom en 13 wekenecho 
en 20 wekenecho 
Versie 3, gepubliceerd op www.pns.nl op 31 
augustus 2021. 
Versie 3.1, 13 oktober 2021. Dit betreft de 
aanpassing die in oktober 2021 via een 
nieuwsbericht is gecommuniceerd: Documenten 
aangepast vanwege stoppen combinatietest | 
Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

Landelijke nieuwsbrief 

Draaiboek Prenatale screening DEP/SEO 
Versie 10.0 is vastgesteld door het RIVM -CvB na 
positief advies van de Programmacommissie 
Prenatale Screening op 17 juni 2021. Hierover is 
gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | RIVM van 28 
juni 2021. Dit betreft de aanpassing die in juli via 
een nieuwsbericht is gecommuniceerd: Update 
Draaiboek Prenatale screening sinds begin juli 
beschikbaar | Prenatale en neonatale screeningen 
(pns.nl). 

In versie 11.0 is per 1 oktober het gehele 
draaiboek aangepast. Hierover is 
gecommuniceerd in de Nieuwsbrief | RIVM van 20 
september 2021. Dit betreft de aanpassing die in 
oktober 2021 via een nieuwsbericht is 
gecommuniceerd: Documenten aangepast 
vanwege stoppen combinatietest | Prenatale en 
neonatale screeningen (pns.nl). 

 

Landelijke nieuwsbrief 

 

 

  

http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1467-120311&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/update-draaiboek-prenatale-screening-sinds-begin-juli-beschikbaar
https://www.pns.nl/nieuws/update-draaiboek-prenatale-screening-sinds-begin-juli-beschikbaar
https://www.pns.nl/nieuws/update-draaiboek-prenatale-screening-sinds-begin-juli-beschikbaar
https://www.pns.nl/nieuws/update-draaiboek-prenatale-screening-sinds-begin-juli-beschikbaar
https://www.rivm.nl/nieuwsbrief?id=101500-1588-126451&pid=260791
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
https://www.pns.nl/nieuws/documenten-aangepast-vanwege-stoppen-combinatietest
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6. Kwaliteitsborging  
 

6.1 Echocentra  
 

6.1.1 De organisatie van de audits 
Samenstelling auditteam  

Het team voldoet aan de landelijke afspraak: twee à drie personen, waarvan tenminste één medisch 

inhoudelijk deskundige. Het auditteam van de SPSZN bestaat uit de kwaliteitsadviseur (voorzitter), een arts 

prenatale diagnostiek voor het TTSEO en een stafmedewerker (notulist).  

 

De landelijke eis dat bij de audit van het aan de regionaal centrum gelieerde UMC een externe auditor van 

een ander RC aanwezig is, is niet van toepassing: het Erasmus MC biedt geen SEO’s aan en hoeft derhalve 

niet gevisiteerd te worden. 

 
Tabel 11. Samenstelling auditteam 

Naam Functie Taak 

Mw. E.M. Smiers-Manshanden Kwaliteitsadviseur voorzitter auditteam toetsing 
echocentrum, toetsingen op de norm 
en nascholing, onderhoud 
echoapparatuur  

Mw. E.C.C. Spaanstra-van der Ham 
 

Stafmedewerker Notulist, gegevensafdracht en 
informatievoorziening 

Mw. M. Husen-Ebbinge Senior arts prenatale 
geneeskunde, Erasmus MC 

SEO-beeldbeoordeling 

Dhr. E.M. Schoonderwaldt Arts prenatale geneeskunde, 
Erasmus MC 

SEO-beeldbeoordeling 

Mw. K. den Hollander Verloskundige/echoscopist 
Erasmus MC 

SEO-beeldbeoordeling 

 

Werkwijze audit 

De kwaliteitsaudit bij de echocentra voldoet aan het landelijk format. De schriftelijke vragenlijst is gebaseerd 

op dit format. De vragenlijst wordt voorafgaand aan de audit opgestuurd naar de zorginstelling. Wanneer 

er op praktijkniveau verbeteringen waren, zijn deze tijdens de audit besproken. Voorafgaand aan de visitatie 

worden logboeken opgevraagd voor de beeldbeoordeling. De normaantallen en echoscopische nascholing 

zijn los van de audit, op individueel niveau, getoetst.  

 

De vijfde ronde kwaliteitsaudits is in maart 2020 van start gegaan en loopt tot en met februari 2022. In 2021 

had de SPSZN 48 zorginstellingen met een SEO- en/of NT-overeenkomst in de regio. Per oktober 2021 

zijn alle NT-contracten met de zorginstellingen beëindigd vanwege het stoppen van de combinatietest als 

onderdeel van de prenatale screening.  

 

De visitaties van de zorginstellingen zijn gelijkmatig over de auditronde van twee jaar verspreid. Visitaties 

van nieuwe zorginstellingen worden in principe binnen een jaar in de visitatieronde gepland. Elk visitatiejaar 

is het streven om ongeveer 50% van de zorginstellingen te visiteren. 

 

Vanwege de coronacrisis is een deel van de visitaties in 2021 digitaal via Microsoft Teams afgenomen. 
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Tabel 12. Stand van zaken kwaliteitstoets echoscopie 

Plaats 

organisatie 

Naam organisatie Datum vorige 

visitatie 

Datum visitatie 

2021 

Geplande visitatie 

2022/2023 

Opmerking 

Barendrecht Carnisselande 
Verloskundigenpraktijk 

01-12-2020 - 15-11-2022 
 

 

Barendrecht Verloskundige Praktijk 
Barendrecht (Mavita) 

14-01-2020 
 

- 18-01-2022  

Bergen op 
Zoom 

Echocentrum Bergen 
op Zoom e.o. 

10-11-2020 - 13-09-2022 
 

 

Bergen op 
Zoom 

Verloskundigen voor 
Jou 

03-09-2019 07-09-2021 
 

09-2023 
 

 

Breda B.V. Echocentrum 
Focus 

08-10-2019 11-11-2021 
 

10-2023 
 

 

Brielle Verloskundige Praktijk 
Brielle & Westvoorne 

09-04-2019 23-03-2021 03-2023 
 

 

Capelle aan 
den IJssel 

BovenMaas Prenataal 28-01-2019 25-01-2021 01-2023 
 

 

Capelle aan 
den IJssel 

IJsselland Ziekenhuis 02-10-2018 18-05-2021 05-2023 

 
Zorginstelling is 
één jaar inactief 
geweest. 

Delft Reinier de Graafgroep 13-10-2020 - 17-05-2022  

Den Hoorn Prenataal Centrum De 
Look 

07-09-2020 - 15-03-2022 
 

 

Dirksland Van Weel Bethesda 
Ziekenhuis 

09-04-2019 23-03-2021 03-2023 

 
 

Dordrecht Albert Schweitzer 
ziekenhuis 

24-11-2020 - 11-10-2022 
 

 

Dordrecht Echopraktijk Dordrecht 19-11-2019 16-11-2021 11-2023  

Etten-Leur Star-shl, Locatie SHL 14-05-2019 09-03-2021 04-2023  

Fijnaart Womancare 
Diagnostisch 
Echocentrum 

17-09-2019 
 

14-09-2021 
 

09-2023 
 

 

Goes Admiraal de Ruyter 
Ziekenhuis 

05-11-2020 - 14-06-2022  

Hellevoetsluis Verloskundigenpraktijk 
Hellevoetsluis* 

- 20-04-2021 05-2023 
 

 

Hendrik-Ido-
Ambacht 

Echografiepraktijk 
Babyimage Hendrik-
Ido-Ambacht 

14-01-2020 
 

- 18-01-22 
 

 

Naaldwijk Kèk.Echo* - 08-06-2021 06-2023  

Naaldwijk Verloskundigenpraktijk 
Vive 

25-06-2019 
 

01-06-2021 06-2023 

 
 

Oudenbosch Verloskundige Praktijk 
Artemis 

03-09-2019 07-09-2021 09-2023 
 

 

Ridderkerk Verloskundigenpraktijk 
Nieuw Leven* 

- 08-06-2021 06-2023 
 

 

Ridderkerk Verloskundigenpraktijk 
Ridderkerk* 

- - 30-08-2022  

Roosendaal Echocentrum 
Roosendaal 

10-11-2020 - 13-09-2022  

Rotterdam Elle Midwives* - - 15-11-2022  

Rotterdam Ikazia Ziekenhuis 01-12-2020 - 01-11-2022 
 

 

Rotterdam Franciscus Gasthuis & 
Vlietland, locatie 
Gasthuis 

25-06-2019 01-06-2021 
 

06-2023 
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* Praktijken voor eerste audit 

 
 
 
 

  

Rotterdam Geboortecentrum Eliff 17-09-2019 14-09-2021 09-2023  

Rotterdam Maasstad Ziekenhuis 24-11-2020 - 01-11-2022  

Rotterdam star-shl, Prenataal 
Centrum Rijnmond 

02-04-2019 09-03-2021 
 

04-2023 
 

 

Rotterdam Verloskundigen aan de 
Maas* 

- - 30-08-2022  

Rotterdam Verloskundig Centrum 
Bergweg* 

- - 12-04-2022  

Rotterdam Verloskundigenpraktijk 
EVA 

Per 09-2019 is 
het contract 
van de 
zorginstelling 
op inactief 
gezet, visitatie 
was gepland op 
05-11-2019 

06-04-2021 
 

03-2023 
 

Zorginstelling is 
bijna één jaar 
inactief geweest. 

Rotterdam Verloskundigen Praktijk 
Charlois 

19-11-2019 
 

16-11-2021 11-2023 
 

 

Rotterdam Verloskundigen 
Rotterdam West  

05-11-2019 
 

05-10-2021 10-2023 
 

 

Rotterdam Verloskundige praktijk 
Tolmiea* 

- - 17-05-2022  

Rotterdam Verloskundige praktijk 
Zwanger&zo 

07-09-2020 - 15-03-2022 
 

 

Schiedam Aleida Praktijk voor 
Verloskunde 

22-09-2020 - - 
 

Gefuseerd in 
Echocentrum 
Verve 

Schiedam Franciscus Gasthuis & 
Vlietland, locatie 
Vlietland 

22-09-2020 - - Locatie gefuseerd 
met Franciscus 
Gasthuis & 
Vlietland, locatie 
Gasthuis 

Schiedam Verloskundig Centrum 
Schiedam* 

- 
 

20-04-2021 05-2023 
 

 

Terneuzen Echopunt Zeeuws 
Vlaanderen* 

- - 27-09-2022  

Terneuzen Stichting ZorgSaam 
Zeeuws Vlaanderen 

27-10-2020 - 27-09-2022 
 

 

Vlaardingen Verloskundigenpraktijk 
De Luiermand 

22-09-2020 - - 
 

Gefuseerd in 
Echocentrum 
Verve 

Vlaardingen Echocentrum Verve* - - 05-04-2022  

Yerseke Verloskundigen 
Reimerswaal 

19-02-2019 02-02-2021 02-2023 

 
 

Zierikzee Verloskundigenpraktijk 
Schouwen-Duivenland 

19-02-2019 02-02-2021 
 

02-2023 
 

 

Zwijndrecht Het Palet Verloskundig 
Centrum 

13-10-2020 - 14-06-2022 
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Tabel 13. Periode tussen visitaties 

Periode tussen meest recente en vorige visitatie Aantal echocentra 

minder dan 2,5 jaar 31 

tussen 2,5 en 3 jaar  2* 

meer dan 3 jaar  

Aantal centra voor 1e audit 4 

*Twee zorginstellingen zijn (bijna) één jaar inactief geweest, waardoor de visitaties zijn doorgeschoven 

 

6.1.2. Resultaten audits 
De vijfde ronde kwaliteitsaudits is in maart 2020 van start gegaan en loopt tot en met februari 2022. In 2021 

zijn er 23 zorginstellingen gevisiteerd. 

 
Tabel 14. Resultaten audits 2021 

Aantal audits uitgevoerd in 2021 en % t.o.v. aantal 

echocentra dat in 2021 een contract had 

23 (47%) 

Aantal en % zonder verbeterpunten in het 

definitieve auditrapport 

1 (4%) 

Aantal en % met verbeterpunten in het definitieve 

auditrapport 

22 (96%) 

 

6.1.2.1 Toelichting resultaten audits 2020 
In 2021 zijn 23 zorginstellingen gevisiteerd. Er zijn in 2021 in totaal 56 verbeterpunten geconstateerd en 

42 adviezen gegeven bij de visitaties. Gemiddeld had een zorginstelling twee tot drie verbeterpunten. 

Twee zorginstellingen hadden de meeste verbeterpunten (vijf) en één zorginstelling had geen 

verbeterpunten. 

 

Het meest voorkomende verbeterpunt is het binnen de gestelde termijn uitvoeren van het TTSEO. Ook het 

aanpassen van de informatie met betrekking tot prenatale screening op de website  en het opstellen van 

een getekende verklaring met betrekking tot het vaginale echoprotocol zijn veel voorkomende 

verbeterpunten in 2021. Voor het binnen de gestelde termijn uitvoeren van het TTSEO bestaat binnen de 

kwaliteitseisen geen nuance. Wanneer één of meer TTSEO’s zijn uitgevoerd na de 20+6 weken 

zwangerschapsduur wordt dit als verbeterpunt gezien. Dit verklaart ook waarom er bijna geen 

zorginstellingen zijn zonder verbeterpunten. 

 

Verbeterpunten die tijdens de visitatie zijn aangepast of aangeleverd (zoals bijvoorbeeld het aanleveren 

van een onderhoudsrapport) worden niet meegenomen als verbeterpunt.   
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6.2 Echoscopisten  

6.2.1 Beeldbeoordeling TTSEO en NT in 2021 

 
Beeldbeoordeling TTSEO-echoscopisten 

De beeldbeoordelingen van de SEO-echoscopisten zijn gekoppeld aan de visitatie van de zorginstelling 

waar zij werkzaam zijn. De vijfde ronde kwaliteitsaudits is in maart 2020 van start gegaan en loopt tot en 

met februari 2022. In 2021 zijn er in de vijfde visitatieronde 23 zorginstellingen gevisiteerd. Bij deze  

visitaties in 2021 zijn in totaal 50 echoscopisten beoordeeld door de SPSZN. 

Bij de beeldbeoordelingen in de vijfde visitatieronde is gebruik gemaakt van het nieuwe 

beeldbeoordelingsprotocol ‘Format scoringsformulier kwaliteitsbeoordeling SEO’ uit november 2019.  

 

Beeldbeoordeling NT-echoscopisten 

De SPSZN is in 2018 overgegaan naar een jaarlijkse kwaliteitstoetsing waarbij alle NT-echoscopisten in 

de regio zuidwest Nederland op één moment werden getoetst. In 2020 heeft de SPSZN de toetsing gedaan 

over de periode 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020. Met het eindigen van de combinatietest als 

onderdeel van de prenatale screening zijn alle NT-kwaliteitsovereenkomsten en NT-contracten per 15 

oktober 2021 ontbonden. In 2021 heeft geen beeldbeoordelingsronde van de NT-echoscopisten meer 

plaatsgevonden. 

 

Tabel 16. Uitvoering beeldbeoordeling in 2021 

Type 

echoscopist 

Wijze van 

beeldbeoordeling 

Aantal echoscopisten op 

31-12-2021 waarvan de  

SPSZN het primaire RC is 

Aantal en % 
beoordeeld door 
RC 
 

Aantal en % 

beoordeeld door 

ander RC 

TTSEO Landelijk protocol; 

Logboekmethode; 

in combinatie met 

audit 

91 (100%) 

 

50 (55%) 0 (0%) 

NT - - - - 

 
 

Tabel 17. Resultaten beeldbeoordeling echoscopie in 2021 

Type echoscopist Voldoende (direct) Voldoende (na 

herbeoordeling) 

Onvoldoende na 

herbeoordeling 

In behandeling 

(herbeoordeling volgt) 

TTSEO 48 (96%) 1 - 1 

NT - - - - 

 
Twee TTSEO-logboeken zijn beoordeeld met een onvoldoende. Beide op basis van een structurele fout. 

Eén TTSEO-echoscopist heeft in 2021 een nieuw TTSEO-logboek ingeleverd en heeft bij de 

herbeoordeling een voldoende voor het TTSEO-logboek gehaald. Eén TTSEO-echoscopist heeft in 2022 

een herbeoordeling van het TTSEO-logboek gekregen en heeft tevens een voldoende gehaald. 
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6.2.2 Stand van zaken meest recente beeldbeoordelingsronde TTSEO 
De vijfde ronde kwaliteitsaudits is in maart 2020 van start gegaan en loopt tot en met februari 2022. 

Aangezien de beeldbeoordelingen gekoppeld zijn aan de visitaties is er in 2021 geen 

beeldbeoordelingsronde afgerond. Informatie over de meest recent afgeronde beeldbeoordelingsronde 

staat in het kwaliteitsjaarverslag 2020 van de SPSZN. 

 

6.2.3 Toetsing normaantallen TTSEO en NT 
Aan elke zorgverlener is in 2021 een primair RC toegekend. Het primaire RC is verantwoordelijk voor de 
kwaliteitstoetsing van de zorgverleners die onder het RC vallen. De aantallen kunnen daarom afwijken 
van voorgaande jaren. 
 
Tabel 20. Aantal verrichtingen per uitvoerder 

Type zorgverlener 

 

Kwaliteitseis t.a.v. aantal 

verrichtingen per jaar 

Totaal aantal 

beoordeelde 

zorgverleners in 

2021 (over 

verrichtingen in 

2020) 

Aantal zorgverleners dat 

voldoet aan deze 

kwaliteitseis 

Toelichting en 

consequenties voor 

contracten 

TTSEO-echoscopist 

 

Kwaliteitseis: 

ervaren 150;  

starter 250 

94 91 (97%) Op basis van het niet halen 

van de TTSEO startersnorm 

volgen drie zorgverleners een 

verbetertraject (inhalen van 

het tekort op de 

startersnorm). 

 

NT-echoscopist 

Kwaliteitseis:50  

- - - 

 

Toetsing normaantallen TTSEO 

Voor de toetsing op het normaantal zijn de landelijke aantallen TTSEO’s per echoscopist uit Peridos 

gehaald. Daarbij is gekeken naar de primaire TTSEO’s in de periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020. Ervaren 

TTSEO-echoscopisten dienen jaarlijks minimaal 150 primaire SEO’s te verrichten. Startende TTSEO-

echoscopisten dienen de eerste twee jaar minimaal 250 TTSEO’s per jaar uit te voeren.  

In 2020 waren er 123 tweede trimester SEO-echoscopisten werkzaam in de regio Zuidwest Nederland. In 

totaal zijn er 94 TTSEO-echoscopisten meegenomen in de kwaliteitstoets tweede trimester SEO 2021. 27 

TTSEO-echoscopisten hebben meer TTSEO’s verricht in een andere regio en zijn daar meegenomen in 

de toetsing of zijn gedurende het jaar gestopt met het uitvoeren van TTSEO’s. Twee TTSEO-echoscopisten 

zijn in december 2020 gestart en bij voorbaat niet meegenomen in de kwaliteitstoetsing over 2020. 

Wanneer een echoscopist een gedeelte van het jaar werkzaam is als TTSEO-echoscopist is gekeken naar 

het aantal verrichtingen dat voor deze periode benodigd is. De registraties van (ziekte)verlof zijn gebruikt 

om dispensatie toe te kennen aan de TTSEO-echoscopisten die niet voldaan hebben aan de jaarlijkse 

verrichtingsnorm voor het SEO over 2020. Ruim 12% van de echoscopisten heeft in 2020 verlof gehad van 

één maand of langer. Dit is voornamelijk zwangerschapsverlof of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Tevens 

is er in 2020 te zien dat er meer corona gerelateerd verlof is geweest zoals (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke verschuivingen in de werkzaamheden. 
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De verrichtingsnorm is door 97% van de TTSEO-echoscopisten gehaald. Er zijn drie (3%) startende tweede 

trimester SEO-echoscopisten die qua verrichtingen nog niet op schema lopen of nog niet het juiste aantal 

verrichtingen hebben behaald voor hun startersnorm. Deze echoscopisten worden hier wederom op 

getoetst in de kwaliteitstoets tweede trimester SEO 2022. 

Toetsing normaantallen NT 

Met het eindigen van de combinatietest als onderdeel van de prenatale screening zijn alle NT-

kwaliteitsovereenkomsten en NT-contracten per 15 oktober 2021 ontbonden. De NT-echoscopisten zijn in 

2020 getoetst over het aantal NT-metingen uitgevoerd in de periode 1 september 2019 t/m 31 augustus 

2020. In 2021 heeft er geen toetsing van de NT-echoscopisten meer plaatsgevonden over de 

normaantallen. 

 

6.2.4 Toetsing bijscholing echoscopisten 
De SPSZN volgt de kwaliteitseisen met betrekking tot de bij/nascholing van de echoscopist, deze staan in 

de Kwaliteitseisen eerste trimester en tweede trimester SEO-echoscopist. De bijscholingsronde voor 

echoscopisten volgt die van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN), ook voor 

echoscopisten die geen lid van de BEN zijn. Dit houdt in dat elk even jaar getoetst wordt op de 

nascholingsnorm. In 2021 is er geen toetsing uitgevoerd op de bijscholing. In 2022 zal er getoetst worden 

op de bijscholingsronde 2020-2021. 

 

6.3 Counselingspraktijken  

6.3.1 Kwaliteitstoets counseling 
Op 1 oktober 2020 is de vijfde kwaliteitstoetsingsronde zorginstellingen counseling gestart. Voor het eerst 

werd tijdens een kwaliteitstoetsing gebruik gemaakt van een landelijke digitale vragenlijstmodule in Peridos. 

Deze vragenlijst is op landelijk niveau opgesteld en draagt bij aan een landelijke uniforme werkwijze van 

de regionale centra. In juli 2020 is een pilot uitgevoerd onder acht zorginstellingen om de nieuwe 

auditmethode in Peridos uit te testen. 

De kwaliteitstoets heeft een looptijd gehad van zes maanden bij de SPSZN. In de eerste maand hebben 

de zorginstellingen de online vragenlijst ingevuld. In deze regio doorlopen de counselingspraktijken de audit 

allemaal op hetzelfde moment. In oktober hebben alle zorginstellingen de vragenlijst ingevuld. De periode 

van november tot april is gebruikt om de verbeterpunten af te handelen. De toetsing met alle daaruit 

voortgekomen verbetertrajecten is vóór 1 april 2021 succesvol afgerond.  

Zorginstellingen die tussen de pilot (10 juli 2020) en de start audit (1 oktober 2020) zijn gestart, zijn niet 

meegenomen in de vijfde kwaliteitstoets counseling. Dit betreffen twee zorginstellingen die gestart zijn op 

4 augustus 2020 en 18 september 2020. Met deze zorginstellingen is een startgesprek gevoerd waarin de 

landelijke kwaliteitseisen zijn besproken. De zesde kwaliteitstoetsingsronde voor de zorginstellingen 

counseling start in oktober 2022.  
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Tabel 21. Resultaten kwaliteitstoets counseling 2020-2021 

 

Tabel 22. Resultaten meest recente afgeronde toetsronde 2020-2021 

 Zorginstellingen 

Aantal toetsen uitgevoerd in de laatste volledig 
afgeronde ronde 

111 

Aantal en % zorginstellingen zonder verbeterpunten 2 

Aantal en % zorginstellingen met verbeterpunten  109 (98,2%)  

 

6.4 Counselors 

6.4.1 Toetsing bijscholingseisen 2019/2020/2021 
In 2019 is een nieuwe bijscholingsronde gestart. Normaliter duurt de bijscholingscyclus twee jaar. Vanwege 

de coronacrisis was er een verminderd aanbod in scholing. Hierom is besloten op landelijk niveau de 

huidige ronde met een jaar te verlengen tot en met 2021.  

In het kader van de deskundigheidsbevordering heeft de SPSZN in 2021 bijgedragen aan de twee landelijke 

webinars over prenatale screening en casuïstiekbespreking. Tabel 23 laat zien hoeveel counselors vanuit 

de regio zuidwest Nederland hebben deelgenomen aan de scholingsactiviteiten. In deze tabel is de 

verplichte bijscholing in het kader van de implementatie eerste trimester SEO buiten beschouwing gelaten. 

De scholing betrof het verplichte algemene webinar ETSEO en de e-learning module ETSEO.  

Vanaf september 2021 is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan TrainTool. Door de start van het 

eerste trimester SEO was de scholing niet meer up-to-date. Daarnaast hebben in 2019 en 2020 counselors 

de mogelijkheid gekregen om bij onvoldoende gesprekken bij de normtoetsing (tussen 35-50 gesprekken) 

Traintool te volgen ter compensatie. In 2021 hebben counselors deze mogelijkheid ook gekregen maar 

hadden veel counselors in eerdere jaren Traintool al gedaan. Deze redenen verklaren de afname van 

deelnemers aan Traintool in 2021. 

Tabel 23. Deelname bijscholingseisen in 2019, 2020 en 2021 

Aantal kwaliteitstoetsen lopend 
in 2021 en % t.o.v. aantal 
praktijken dat in 2021 een 
contract had 

111 98,2% 

Aantal en % zonder 
verbeterpunten 

2 1,8% 

Aantal en % met verbeterpunten 
in het definitieve rapport 

109 98,2% 

Bijscholingen in de eerste twee 

jaren van bijscholingsronde  

2019-2020-2021  

Totaal aantal 

counselors dat 

deelnam in 2019 

Totaal aantal 

counselors dat 

deelnam in 2020 

Totaal aantal 

counselors dat 

deelnam in 2021 

Traintool  112 167 27 

Scholing op gebied van counseling 

(regiobijeenkomst, online webinar of 

gelijkwaardig) 

382 494 341 
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6.4.2 Toetsing normaantallen counseling 
De afzonderlijke individuele kwaliteitstoetsing van de counselors vond in april 2021 plaats. Via Limesurvey 

is een online vragenlijst uitgezet onder alle counselors. In deze vragenlijst konden counselors aangeven of 

zij met (ziekte)verlof zijn geweest en of er andere bijzondere omstandigheden waren waardoor niet aan de 

landelijke eisen voor het normaantal counselingsgesprekken kon worden voldaan. De uitkomsten hiervan 

werden meegenomen in de individuele eindbeoordeling van de counselors.  

Tabel 24. Aantal verrichtingen per counselor 

Kwaliteitseis aantal 

verrichtingen per 

jaar (50 gesprekken) 

Totaal aantal 

beoordeelde 

zorgverleners 

in 2021 (over 

verrichtingen 

in 2020) 

Aantal 

zorgverleners 

dat voldoet aan 

deze 

kwaliteitseis 

Aantal counselors 

met aantallen tussen 

35-49 (en dus 

verplichte deelname 

Traintool) 

Aantal counselors 

met minder dan 35 

gesprekken 

 

Counselor 

 

441 389 41 11 

 

6.4.3 Toelichting 
De verrichtingsnorm is door 367 counselors (83%) direct gehaald. 22 counselors (5%) hebben dispensatie 

gekregen voor (ziekte)verlof en/of andere bijzondere omstandigheden. Een groep van 41 counselors (9%) 

had niet aan de verrichtingsnorm voldaan maar had (naar rato) 35 of meer gesprekken gevoerd. Deze 

groep werd verplicht Traintool te volgen zodat zij, na het afronden van Traintool, alsnog hun 

kwaliteitsovereenkomst konden behouden. Uiteindelijk is in totaal de verrichtingsnorm, al dan niet na 

dispensatie of deelname aan Traintool, door 430 counselors (97%) van de counselors gehaald. 

Tot slot is van negen counselors (2%) op 1 augustus 2021 de kwaliteitsovereenkomst ontbonden. 

Daarnaast zijn twee counselors niet meer werkzaam binnen de regio van de SPSZN. 

 

6.5 Opleiding counseling  

 

6.5.1. Toetsing opleiding counseling  
In het voorjaar 2021 heeft de vierde kwaliteitstoetsingsronde voor de opleidingen counseling 

plaatsgevonden. Iedere twee jaar worden alle opleidingen die een opleiding tot counselor aanbieden 

getoetst op de geldende kwaliteitseisen van het RIVM. Tijdens de vierde ronde zijn in totaal vijf instellingen 

getoetst: drie initiële verloskundeopleidingen en twee eendaagse basiscursussen prenatale screening. 

 

In 2021 is een reguliere toetsing gehouden. Dat wil zeggen dat het eventuele scholingsaanbod over het 

eerste trimester SEO buiten beschouwing is gelaten. De reden hiervoor is dat de scholing over het eerste 

trimster SEO in 2021 los van de bestaande opleidingen is aangeboden. De regie op deze losse scholing 

E-learning 62 93 75 
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lag bij alle betrokken partijen en daarom is aangenomen dat de kwaliteit van deze scholing op orde is en 

toetsing dit jaar niet noodzakelijk. 

  

Naar aanleiding van de vierde kwaliteitstoetsing werd geconcludeerd dat alle vijf opleidingsinstituten het 

onderwijs met betrekking tot de counseling prenatale screening goed op orde hebben. In de gehele toetsing 

is slechts één voorlopig verbeterpunt geconstateerd die, na extra uitleg, akkoord werd bevonden.  
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7. Informatiebeveiliging 
 

Op landelijk niveau werken de regionale centra en de CLBPS aan informatiebeveiliging. Het 

informatiebeveiligingsbeleid van regionale centra en CLBPS is in 2019 vastgesteld. In 2021 heeft de 

CLBPS de NEN7510-certificering behaald. Het streven is om in 2022 de scope te verbreden naar de 

regionale centra. Hierbij zullen de regionale centra hun werkprocessen inrichten volgens de NEN7510 maar 

geen certificering aanvragen. De projectgroep informatiebeveiliging RC’s richt zich vanaf 2022 op naleving 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de implementatie van de NEN7510 

werkwijze. De SPSZN en de andere regionale centra beschikken over een Functionaris Gegevens-

bescherming. Een landelijk beheerder met informatiebeveiliging als aandachtsveld ondersteunt de 

regionale centra. Er is een verwerkingenregistratie en de nodige verwerkersovereenkomsten zijn 

afgesloten. Ook is er een beveiligingsincidentenregister. In 2021 zijn zeven beveiligingsincidenten gemeld 

binnen de regio van de SPSZN (zie tabel). Deze zijn opgenomen in het beveiligingsincidentenregister, 

beoordeeld door de landelijk beheerder informatiebeveiliging en/of Functionaris Gegevensbescherming en 

op passende wijze afgehandeld.   

 

Binnen de SPSZN is één persoon als ‘aandachtsvelder informatiebeveiliging’ benoemd. De medewerkers 

van de SPSZN melden een datalek of beveiligingsincident bij landelijk beheer. Informatiebeveiliging is een 

vast agendapunt tijdens de werkbesprekingen van de SPSZN. 

  

De SPSZN maakt gebruik van de ICT-infrastructuur van het Erasmus MC. Het Erasmus MC bewaakt de 

beveiliging van de gegevens die op de server worden opgeslagen. De SPSZN maakt gebruik van een deel 

van de V-schijf die is afgeschermd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie. Alleen de door de 

SPSZN aangewezen medewerkers hebben toegang tot dit deel van de server. Indien persoonsgegevens 

verstuurd moeten worden, gebruikt de SPSZN veilige e-mail en aan zorgverleners wordt gevraagd deze 

gegevens ook via veilige mail of ZorgMail te sturen.   

 

De SEO-beelden die bij de zorgverleners worden opgevraagd in het kader van de kwaliteitstoetsing 

echoscopie worden in een aparte beveiligde omgeving opgeslagen. De zorgverleners kunnen de beelden 

uploaden en de beoordelaars kunnen de beelden zien ter beoordeling. De kwaliteitsadviseur bewaakt dit 

proces van inzage en zorgt ervoor dat beelden slechts tijdelijk te zien zijn voor de beoordelaars. 

 

Tabel 27. Beveiligingsincidenten bij SPSZN in 2021 

Oorsprong Aantal Inhoud Melding bij 

AP 

SPSZN 0  - 

Zorginstelling 7 1x Mail ontvangen met bestand gegevensafdracht 

3x Mail ontvangen met herleidbare patiëntgegevens 

3x Mail ontvangen die voor PND bestemd was 

- 
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8. Perspectief 2022 
 

Implementatie NIPT 
Het RIVM treft in opdracht van het ministerie van VWS voorbereidingen zodat de implementatie van de 
NIPT in het programma prenatale screening na 1 april 2023 mogelijk is. Onderdeel van de voorbereidingen 
is dat gecontracteerde screeningslaboratoria alle activiteiten verrichten die noodzakelijk zijn om de NIPT 
uit te kunnen voeren op het overeengekomen niveau per 1 april 2023. Inmiddels zijn overeenkomsten 
gesloten met drie screeningslaboratoria (Academisch Ziekenhuis Maastricht, Erasmus MC en Stichting 
VUmc). Onderdeel van de opdracht van de screeningslaboratoria is het gezamenlijk door hen inkopen van 
een totaaloplossing, inclusief bloedafnamesets. Deze aanbesteding wordt in 2022 uitgezet. De derde 
aanbesteding bestaat uit de dienstverlening door bloedafnameorganisaties. De procedures worden begin 
2022 uitgezet en medio 2022 afgerond. 
 
WBO-vergunning 
Voor de implementatie van de NIPT in het reguliere screeningsproces wordt in 2022 een WBO-vergunning 
aangevraagd. Dit wordt een uitgebreide procedure die ter beoordeling langs de commissie van de 
Gezondheidsraad gaat. Voor het tweede trimester SEO wordt een verkorte procedure gevolgd voor de 
verlenging van de vergunning. Beide aanvragen zullen resulteren in een gezamenlijke WBO-vergunning 
per 1 april 2023.  
 
Audit SPSZN 
In 2018 vond de eerste ronde van de audits van de regionale centra plaats. Dit krijgt een vervolg in 2022. 

In de eerste helft van het jaar wordt de tweede ronde van de audits georganiseerd en uitgevoerd door de 

CLBPS. Een auditteam neemt als basis de vergunningseisen op grond van de WBO en voor de uitvoering 

daarvan de ‘landelijke werkwijze RC’s’. De regionale centra worden bevraagd op de uitvoering van taken 

en op de tijdigheid van het uitvoeren van alle taken. 

Kwaliteitstoets echoscopie 
In 2022 wordt de vijfde toetsingsronde echoscopie afgesloten. De zesde visitatieronde start in maart 2022 

en loopt door tot begin 2024. Vooralsnog zullen alle visitaties weer op locatie plaatsvinden. Nieuw in deze 

visitatieronde is het onderwerp eerste trimester SEO. Tijdens de visitaties is er ruim de tijd voor 

zorginstellingen om vragen te stellen en ervaringen te delen.  

Daarnaast zullen alle SEO-echoscopisten worden getoetst op het normaantal. Voor de tweede trimester 

echoscopisten gebeurt dit in april. De eerste trimester echoscopisten worden in september getoetst op het 

normaantal, precies een jaar na de start van het eerste trimester SEO. 

Kwaliteitstoets counseling 
In het najaar van 2022 start de zesde kwaliteitstoetsingsronde voor de counselingspraktijken. Alle 
gecontracteerde zorginstellingen counseling krijgen hiervoor in oktober een uitnodiging. Net als de 
voorgaande ronde zal de gehele audit via Peridos plaatsvinden. De zorginstellingen vullen de digitale 
vragenlijst in via Peridos en volgen hier eventuele verbeterpunten op. Gekozen is om tijdens deze 
auditronde de focus te leggen op de procedure bij de aanvraag van het eerste trimester SEO en 
informatiebeveiliging. Naar verwachting wordt de zesde kwaliteitstoetsingsronde in het voorjaar 2023 
afgerond. 
 
Bijscholingsronde counselors 
In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuwe bijscholingsronde. Het RIVM heeft onderwijskundig 
advies gevraagd aan onderwijsgroep Dekkers. In het advies over het scholingsplan ligt de focus op het 
leren en blijven ontwikkelen van professionals vanuit leerbehoefte en urgentie. Het nieuwe scholingsplan 
beslaat een periode van 5 jaar en start op 1 januari 2022. In deze cyclus haalt de counselor 20 punten. Er 
wordt aangesloten bij het kwaliteitsregister van de KNOV. Voor de prenatale screening is een deelregister 
gebouwd. Door een koppeling van PE-online met Peridos worden punten ook in Peridos geregistreerd. 
Voor de zorgverleners die geen KNOV-lidmaatschap hebben en overige zorgverleners wordt de registratie 
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van punten handmatig verwerkt in Peridos. Scholingsaanbieders kunnen scholingen laten accrediteren 
voor de prenatale screening.  
 
Deskundigheidsbevordering  
Net als de twee voorgaande jaren, staan in 2022 twee landelijke webinars gepland. In het najaar kunnen 
echoscopisten en andere belangstellenden deelnemen aan een landelijke casuïstiekbespreking. Dit is een 
interactief webinar waar deelnemers vragen kunnen stellen aan de sprekers. Voor counselors, 
echoscopisten en andere belangstellenden wordt een algemeen webinar georganiseerd. Tijdens dit 
webinar worden verschillende actuele onderwerpen op het gebied van prenatale screening behandeld. 
Naast de twee landelijke scholingen, wordt in 2022 door de SPSZN gekeken naar de mogelijkheden om in 
het voorjaar weer een regionale casuïstiekbespreking te organiseren in het Erasmus MC. 
 
Tableau 
Het business intelligence systeem, Tableau, zal in 2022 opgeleverd worden en in gebruik worden genomen. 

In dit nieuwe rapportagesysteem worden, naast de al bestaande rapporten, ook rapportages over het eerste 

trimester SEO en financiën ingebouwd. Met dit systeem kunnen de data in Peridos ‘real-time’ inzichtelijk 

worden gemaakt via diverse dashboards en rapporten.      
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Bijlage 1. Contracten 
Plaats Naam Counseling ETSEO TTSEO 

Aagtekerke Verloskundige praktijk Veere X   

Alblasserdam Verloskundige Praktijk De Bakermolen X   

Alblasserdam Verloskundigen Alblasserdam e.o X   

Goes Admiraal de Ruyter Ziekenhuis X X X 

Dordrecht Albert Schweitzer Ziekenhuis X X X 

Schiedam Aleida Praktijk voor Verloskunde X X X 

Bergen op Zoom Verloskundigen Bergen op Zoom X   

Breda B.V. Echocentrum Focus X X X 

Bergschenhoek Verloskundig Centrum Lansingerland X   

Breda Amphia Ziekenhuis X   

Capelle aan den IJssel BovenMaas Prenataal  X X 

Breda Flore Praktijk voor Verloskunde (v/h Ienova) X   

Breda ons Verloskundig Huis X   

Breda Verloskundig Centrum Breda X   

Breda Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden X   

Breda Verloskundigenpraktijk De Ooievaar X   

Breda Verloskundigenpraktijk Meander X   

Breda Verloskundigenpraktijk Nintu X   

Breda Vita Verloskundigen X   

Bergen op Zoom Echocentrum Bergen op Zoom e.o.  X X 

Roosendaal Echocentrum Roosendaal  X X 

Capelle aan den IJssel IJsselland Ziekenhuis X  X 

Capelle aan den IJssel Praktijk voor Verloskunde en Echoscopie X   

Vlaardingen Echocentrum Verve  X X 

Capelle aan den IJssel Verloskundigen Maatschap Prinscapelle X   

Chaam Mama 2B X   

De Lier Klein & Puur Verloskunde X   

Delfgauw WonderZ Verloskundigen X   

Delft Avea Verloskundigen X   



34 
 

Delft DelVi Verloskundig Centrum X   

Delft Reinier de Graafgroep X  X 

Delft Verloskundigenpraktijk Buitenwatersloot X   

Hendrik-Ido-Ambacht Echografiepraktijk Babyimage HIA  X X 

Dordrecht Echopraktijk Dordrecht  X X 

Dongen Verloskundige Praktijk Luna X   

Terneuzen Echopunt Zeeuws-Vlaanderen X X X 

Dordrecht Echocentrum Rivierenland (Dordrecht)   X 

Rotterdam Elle Midwives X X X 

Dordrecht Verloskundigenpraktijk de Singel X   

Dordrecht Verloskundigenpraktijk Dordrecht X   

Dordrecht Verloskundigenpraktijk Drechtsteden X   

Dordrecht Verloskundigenpraktijk Lucina X   

Dordrecht Verloskundigenpraktijk Vivian X   

Rotterdam Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Gasthuis X X X 

Etten-Leur Verloskundigenpraktijk Etten-Leur X   

Rotterdam Geboortecentrum Eliff X X X 

Geertruidenberg Verloskundigen Praktijk de Moriaen X   

Gilze Verloskundigenpraktijk Care for you 2 X   

Goes Verloskundige praktijk De Bevelanden (vh Goes) X   

Heinkenszand Verloskundigenpraktijk Borsele X   

Hellevoetsluis Verloskundigenpraktijk Hellevoetsluis X  X 

Zwijndrecht Het Palet Verloskundig Centrum  X X 

Hendrik-Ido-Ambacht 

Verloskundigenpraktijk Veilig Zwanger Ambacht (v/h 

Bijloo) X   

Hoogerheide Verloskundigenpraktijk Zuidwesthoek X   

Hoogvliet Jij en Ik Verloskunde X   

Hoogvliet Verloskundig Centrum Amara (v.h. LizeVerbaas) X   

Klaaswaal Verloskundigenpraktijk Lieveling X   

Krimpen aan den IJssel Verloskundige Praktijk IJssel en Lek X   

Maassluis Verloskundige Praktijk Liv X   

Maassluis Verloskundige Praktijk Maassluis X   
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Middelburg MijnVerloskundige Middelburg eo X   

Rotterdam Ikazia Ziekenhuis X X X 

Naaldwijk Verloskundige Praktijk ZOË X   

Naaldwijk KèK.echo Westland  X X 

Nieuw- en Sint Joosland Verloskundigenpraktijk Evita X   

Nieuw-Beijerland Verloskundigenpraktijk Korendijk X   

Nieuwerkerk aan den IJssel Verloskundige Praktijk Een Goed Begin X   

Numansdorp Praktijk voor Verloskunde Duna Lus X   

Oosterhout Verloskundigen Oosterhout X   

Oost-Souburg NOVA - Verloskundigen Vlissingen eo X   

Oud-Beijerland Verloskundigenpraktijk Oud-Beijerland e.o. X   

Rotterdam Maasstad Ziekenhuis X X X 

Papendrecht Verloskundige Praktijk Papendrecht X   

Pijnacker Heleen Vaessen verloskundige X   

Pijnacker Verloskundig Centrum Verde X   

Puttershoek Verloskundige Praktijk Hoekschewaard Oost X   

Raamsdonksveer Verloskundig Centrum RAAK X   

Rhoon Verloskundigen Praktijk Portland X   

Ridderkerk Verloskundige Praktijk H.I.Ambacht X   

Den Hoorn Prenataal Centrum De Look  X X 

Ridderkerk Verloskundigenpraktijk Ridderkerk X  X 

Rijen Verloskundigen LEV X   

Rotterdam Star-shl, Prenataal Centrum Rijnmond  X X 

Roosendaal Verloskundige Centrum Roosendaal X   

Etten-Leur Stichting SHL-groep  X X 

Rotterdam Erasmus MC X   

Dirksland Van Weel Bethesda Ziekenhuis X X X 

Rotterdam Frieda Vroedvrouwen X   

Rotterdam Verloskundig Centrum Bergweg X X X 

Barendrecht Verloskundig Centrum Carnisselande X X X 

Schiedam Verloskundig Centrum Schiedam X X X 
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Rotterdam Mamaisa verloskunde X   

Capelle aan den IJssel Verloskundige praktijk Amarant X X X 

Oudenbosch Verloskundige Praktijk Artemis X X X 

Rotterdam Verloskundig Centrum Het Wonder X   

Rotterdam Verloskundige Maatschap Maashaven X   

Rotterdam Verloskundige Maatschap Zuidwijk X   

Rotterdam Verloskundige Praktijk IJsselmonde X   

Rotterdam Verloskundige Praktijk Randweg X   

Barendrecht Verloskundige Praktijk Barendrecht (Mavita) X X X 

Brielle Verloskundige Praktijk Brielle & Westvoorne X X X 

Rotterdam Verloskundigen aan de Schie X   

Rotterdam Verloskundigen Maatschap In den Bolle Buik X   

Rotterdam Verloskundige Praktijk Tolmiea X X X 

Rotterdam Verloskundigen Praktijk Pendrecht X   

Rotterdam Verloskundigen Praktijk Rotterdam Oost X   

Rotterdam Verloskundigen aan de Maas X X X 

Rotterdam Verloskundigenpraktijk EVA X  X 

Rotterdam Verloskundigenpraktijk Rotterdam Bevalt X   

Rotterdam Verloskundigen Praktijk Charlois X X X 

Rotterdam Vroedvrouwen Rotterdam X   

Ridderkerk Verloskundigen Praktijk Nieuw Leven Ridderkerk X X X 

Yerseke Verloskundigen Reimerswaal X X X 

's-Gravenzande Verloskundige Praktijk De Vaart X   

Sommelsdijk Verloskundigenpraktijk Een Nieuw Begin X   

Spijkenisse ISIS Verloskundigen X   

Spijkenisse Rashida Visser Verloskundige X   

Spijkenisse Verloskundige Praktijk de Linde X   

Spijkenisse Verloskundigenpraktijk Spijkenisse & Rozenburg X   

Steenbergen BIB verloskundigen X   

Rotterdam Verloskundigen Rotterdam West X X X 

Terneuzen 

Verloskundig Samenwerkingsverband Zeeuws 

Vlaanderen X   
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Bergen op Zoom Verloskundigen voor Jou X X X 

Tholen Sifra Verloskundige Praktijk Tholen X   

Vlaardingen Verloskundigenpraktijk De Luiermand X X X 

Zierikzee Verloskundigenpraktijk Schouwen-Duiveland X X X 

Naaldwijk Verloskundigenpraktijk Vive X X X 

Vlissingen Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder (Vlissingen) X   

Rotterdam Verloskundigenpraktijk Zwanger&Zo X X X 

Zevenbergen Verloskundigenpraktijk "Doortje Uil" X   

Fijnaart Womancare Echocentrum  X X 

Terneuzen ZorgSaam Ziekenhuis BV  X X 

Zwijndrecht Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht X   

 


