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Nieuwsbrief 100 - Juli 2022

Landelijke en regionale ontwikkelingen rondom prenatale screening.

Heeft u vragen of wilt u in een volgende nieuwsbrief bepaalde zaken terugzien, dan horen wij dat graag.

We zijn telefonisch te bereiken via 010-703 1332 of per e-mail op spszn@erasmusmc.nl.

Algemeen

Spam

Voortaan versturen we onze nieuwsbrieven via MailChimp. Het kan daarom zijn dat deze
nieuwsbrief in de spambox terecht gekomen is.

Vraag svp bij uw collega’s na of iedereen deze nieuwsbrief heeft ontvangen en voeg ons via de
button onderaan deze nieuwsbrief toe aan uw contacten.

TIP: Controleer regelmatig uw spambox: als daar een bericht met afzender @erasmusmc.nl staat
kunt u aangeven dat dit domein een veilige afzender is. Berichten van xxx@erasmusmc.nl komen
daarna niet meer in uw spam terecht.

Contact met Peridos
helpdesk: let op AVG!

Contact opnemen met de Peridos helpdesk
kan op twee manieren:

1. via het Helpdesk webformulier op de
website

2. via mail: helpdesk@peridos.nl.

https://mailchi.mp/7872832d3912/nieuwsbrief-spszn-nr-98-test-5594447?e=[UNIQID]
tel:0107031332
mailto:spszn@erasmusmc.nl
mailto:xxx@erasmusmc.nl
https://www.peridos.nl/helpdesk/
mailto:helpdesk@peridos.nl
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Gebruik ALTIJD het webformulier als u
persoonsgegevens en/of andere
privacygevoelige informatie meestuurt. Zo
komen de gegevens beveiligd in het Peridos
helpdesksysteem. Lees meer

Deelname zwangeren <15 jaar aan eerste timester SEO en NIPT

Zwangeren van 15 jaar en jonger kunnen ook deelnemen aan het eerste trimester SEO en de NIPT,
mits de informatie aan de zwangere en haar (gezagdragende) ouder(s) of voogd(den) wordt
aangepast. Lees meer

Spiegelrapporten

Binnenkort zijn de spiegelrapporten weer
beschikbaar. Praktijken kunnen in deze
rapporten de volgende gegevens vergelijken
voor hun organisatie ten opzichte van de regio:

welke screeningsonderzoeken kiezen
de zwangeren
de uitkomsten van de screening

Wij sturen de contactpersoon algemeen van de zorginstelling informatie wanneer zij/hij het rapport
kan downloaden. Wij verzoeken haar/hem om de informatie te delen met de zorgverleners. Daarbij
vragen wij aandacht voor het feit dat het rapport persoonsgegevens en informatie over de
werkzaamheden van personen bevat. Anonimiseer zo nodig de informatie en handel in
overeenstemming met het beleid binnen uw zorginstelling.

Deelname zwangeren <15 jaar aan eerste timester SEO en NIPT

Zwangeren van 15 jaar en jonger kunnen ook deelnemen aan het eerste trimester SEO en de
NIPT, mits de informatie aan de zwangere en haar (gezagdragende) ouder(s) of voogd(den) wordt
aangepast. Lees meer

Landkaart echocentra met overcapaciteit

Echocentra die ruimte hebben voor het uitvoeren van extra eerste- en tweede trimester SEO’s zijn
te vinden op de website van CLBPS.

Echocentra die (tijdelijk) geen capaciteit hebben voor deze onderzoeken, maar ook
counselingpraktijken, kunnen dit actuele overzicht raadplegen en zwangeren verwijzen naar centra
met meer mogelijkheden. Lees meer

Wij zijn in de zomervakantie goed

https://www.peridos.nl/helpdesk/
https://www.spszn.nl/laatste-nieuws/contact-met-de-peridos-helpdesk
https://www.spszn.nl/laatste-nieuws/deelname-zwangeren-15-jaar-aan-eerste-timester-seo-en-nipt
https://www.spszn.nl/laatste-nieuws/deelname-zwangeren-15-jaar-aan-eerste-timester-seo-en-nipt
https://www.clbps.nl/echocentra/
https://www.spszn.nl/laatste-nieuws/landkaart-echocentra-met-overcapaciteit
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bereikbaar per mail en telefoon en
wensen u een fijne zomer!

Jacqueline, Nicolette, Marlies, Eefje,
Edith, Tulin en Marijke

Counseling

Nieuwe versie kwaliteitseisen counseling: let op uw website!

Op pns.nl staat sinds 10 juni 2022 een nieuwe
versie van de kwaliteitseisen counseling.

Vanaf de eigen website moet voortaan worden
doorgelinkt naar pns.nl. Lees meer op
Checklist voorlichtingsmaterialen | Prenatale
en neonatale screeningen (pns.nl)

Het opnemen van informatie over
prenatale screening op de website van
counselingpraktijken is niet meer
vrijblijvend.

Trident 2-studie publicatie

‘Nevenbevindingen NIPT kunnen belangrijk zijn voor gezondheid moeder en kind’

In de TRIDENT-2-studie is voor het eerst op grote schaal informatie verzameld over
zwangerschappen met een nevenbevinding bij de NIPT. De resultaten zijn gepubliceerd in het
American Journal of Human Genetics.

klik hier voor het persbericht

Echoscopie

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/counseling/checklist-voorlichtingsmaterialen
https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(22)00205-1
https://niptconsortium.nl/wp-content/uploads/20220603-Perbericht-Clinical-Impact-Paper_def.pdf
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Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026

De specificaties en eisen van de echoapparatuur worden vanaf 2026 getoetst en gemonitord door
een deskundige / centrale organisatie: Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek
(LRCB). Tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 wordt daarom geleidelijk een kwaliteitssysteem
voor de echoapparatuur geïmplementeerd.

Ter voorbereiding inventariseert het LRCB dit jaar alle aanwezige echoapparaten in de prenatale
screening. Lees meer

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist, laatste oproep

In het najaar start weer een opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Voorwaarden om in
aanmerking te komen voor de opleiding zijn:

een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO
een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden
minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start van de opleiding.

U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij de SPSZN.

Voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO, maar heeft u wel interesse?
Neem dan ook graag contact met ons op. Op de website van de SPSZN vindt u meer informatie
over het programma van de opleiding: klik hier.

Agenda

Maandag 3 oktober 2022

15.00 – 17.00 uur

Casuïstiekbespreking, webinar

Dinsdag 11 oktober 2022

19.00 – 21.00 uur

Terugkijken casuïstiekbespreking, geen
gelegenheid tot het stellen van vragen

Vrijdag 18 november 2022 Basiscursus counselen over prenatale
screening door Amsterdam UMC

https://www.spszn.nl/laatste-nieuws/naar-een-kwaliteitssysteem-echoapparatuur-in-2026
https://www.spszn.nl/laatste-nieuws/opleiding-tot-etseo-echoscopist-najaar-2022
https://www.prenatalescholing.nl/agenda/
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Dinsdag 22 november 2022

15.00 – 17.00 uur

Algemeen webinar

On demand terug te kijken

Dinsdag 7 februari 2023

‘s middags

Landelijk webinar NIPT over de
implementatie van de NIPT in de screening.

Georganiseerd door Regionale Centra en het
RIVM-CvB.
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