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Voorwoord 

 
De SPSAO ziet toe op de kwaliteit van counseling over prenatale screening, screening op 
down-, edwards- en patausyndroom met behulp van de non invasieve prenatale test 
(NIPT), het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (ETSEO) en het tweede 
trimester structureel echoscopisch onderzoek (TTSEO) in de regio Amsterdam. Hiernaast 
draagt zij zorg voor deskundigheidsbevordering en monitort de uitkomsten van het 
screeningsprogramma. 
De stichting heeft een bewogen jaar gehad met intensieve voorbereidingen voor de komst 
van het ETSEO in onderzoeksverband, dat landelijk van start is gegaan in september 2021. 
De SPSAO medewerkers zijn nauw betrokken geweest bij de lancering van deze nieuwe 
echo en hebben presentaties verzorgd tijdens drie landelijke webinars. Alle counselors en 
alle echoscopisten die voornemens waren ETSEO te gaan uitvoeren zijn aanvullend 
geschoold in 2021. Met het bewijs van scholing konden SPSAO medewerkers ETSEO 
contracten afsluiten met echoscopisten en zijn van alle counselors de contracten 
vernieuwd. Sinds september ontvangen de regionale centra subsidie voor de directe 
afdracht van ETSEO aan de echopraktijken op basis van de verrichte aantallen. De 
betalingen vinden bijna geautomatiseerd plaats via het landelijke digitale dossier voor 
prenatale screening Peridos. Ook is in november 2021 de afdeling verloskunde en prenatale 
diagnostiek met haar medewerkers vertrokken uit de locatie Boelelaan van het Amsterdam 
UMC en vanaf dan gehuisvest op locatie Meibergdreef. De hierdoor ontstane schuif heeft 
gevolgen voor de huisvesting van de SPSAO waarvan het eind resultaat nog niet duidelijk 
is. 
Net als voorgaande jaren heeft de SPSAO op al haar resultaat gebieden goed gepresteerd 
en zich betrokken getoond bij de het landelijke screeningsprogramma. Ondanks de 
uitdagingen die het verplichte thuiswerken met zich meebracht is teamgevoel 
onverminderd aanwezig, waardoor de verplichte taken als cyclische controle op 
overeenkomsten, aantallen en beeldkwaliteit uitgevoerd, zijn contracten ontbonden en 
nieuwe contracten gesloten. 
Helaas waren fysieke bijeenkomsten in 2021 nog steeds niet mogelijk en zijn, net als in 
2020, landelijke en regionale nascholingsbijeenkomsten in webinar vorm aangeboden. De 
regionale bijeenkomsten zijn veelal in samenwerking met het regionaal centrum prenatale 
screening Noord-Holland (RCPSNH) gehouden en werden door de contractanten goed 
gewaardeerd.  
De SPSAO is ook in 2021 geslaagd in haar doel laagdrempelig te zijn voor haar relaties en 
op te komen voor hun belangen. 
Dankzij onze medewerkers werken we dagelijks gezamenlijk aan het continu verbeteren 
van de drie kerntaken; kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering en monitoren van de 
resultaten van de prenatale screening. 
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1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 
 
1.1 Structuur en Organisatie 
 
De Stichting Prenatale screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO) is in 2007 opgericht 
en is een van de acht regionale centra (RC) voor prenatale screening en vergunninghouder 
in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). Prenatale screening beoogt 
het vaststellen van de kans op een (ernstige) aandoening bij het ongeboren kind. Het 
belangrijkste doel van prenatale screening is om aanstaande ouders die informatie wensen 
over de eventuele aanwezigheid van een of meer aandoeningen tijdig te informeren over 
de mogelijkheden van prenataal screeningsonderzoek, zodat zij een keuze kunnen maken 
uit de bestaande handelingsopties. 

 
Het screeningsprogramma bestaat uit drie onderdelen: 
1) De counseling over prenatale screening. 
2) De screening op trisomie 21, trisomie 18 en trisomie 13, met behulp van de non-
invasieve prenatale test (NIPT) in het kader van de TRIDENT2 studie en de combinatietest 
(gestopt per 1-10-2021) in het eerste trimester van de zwangerschap. 
3) Onderzoek naar structurele afwijkingen door middel van het Structureel Echoscopisch 
Onderzoek (SEO), in het eerste trimester van de zwangerschap, bij het publiek bekend als 
de 13 weken echo in onderzoeksverband vanaf 1-9-2021. 
4) Onderzoek naar structurele afwijkingen door middel van het Structureel Echoscopisch 
Onderzoek (SEO) in het tweede trimester van de zwangerschap, bij het publiek bekend als 
de 20 weken echo. 
 
Kernactiviteiten SPSAO 
De kernactiviteiten van de SPSAO zijn onder te brengen in 3 pijlers: 
• Het borgen van de kwaliteit van de prenatale screening naar aangeboren afwijkingen 
• Het zorgdragen voor visitatie en coördineren van de deskundigheidsbevordering inclusief 
bij- en nascholing van de gecontracteerde counselors en echoscopisten 
• Het delen van kennis over en het bijdragen aan de monitor en evaluatie van prenatale 
screening in landelijk verband, in het bijzonder via het Platform Regionale Centra 
Deze kernactiviteiten voert de SPSAO uit conform de vigerende afspraken. De 
contractanten van zowel de counseling als de echoscopie kunnen rekenen op uitstekende 
service en de veiligheid en kwaliteitsnormen voldoen aan de eisen die de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 
 
Kernwaarden  
•  Continu verbeteren van de drie regionale kerntaken en bijdrage leveren aan 

landelijke taken 
•  Gezamenlijk en resultaatgericht werken.  
• Transparante samenwerking en het onderhouden van een goede relatie met 

contractanten 
•  Gezonde financiële bedrijfsvoering 
•  Primaire en ondersteunende processen, infrastructuur en systemen zijn steeds 

beter ingericht voor zowel de contractant als het regionale centrum zelf en relevante 
informatie is beschikbaar 
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Leiderschap  
De kernwaarden van de SPSAO worden actief uitgedragen door de bestuurder en 
medewerkers. Hiernaast nemen medewerkers van de SPSAO actief deel aan initiatieven 
waar beslissingen worden genomen over innovatie van het landelijke prenatale screenings 
programma, zoals de 13 weken echo, die op 1 september 2021 haar intrede heeft gedaan. 
 
Strategie en Beleid  
De SPSAO stelt zich als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van de counseling en 
echoscopie in de regio. Zij biedt innovatieve nascholing, soms in samenwerking met de 
RCPSNH, en vestigt landelijk de aandacht op meer evaluatie van de uitkomsten van de 
prenatale screening. In 2021 heeft de SPSAO een regionale bijeenkomst gehouden (in twee 
sessies) en een casuïstiek bespreking, met name gericht op echoscopisten. In landelijk 
verband zijn er vier digitale bijeenkomsten geweest gericht op de introductie van het 
ETSEO, gericht op echoscopisten en counselors en een casuïstiek bespreking, voornamelijk 
gericht op echoscopisten. Alle bijeenkomsten zijn als kwalitatief goed beoordeeld. 
Echoscopisten en counselors zien digitale bijeenkomsten, in de vorm van een webinar, ook 
in de toekomst als een goede mogelijkheid om nascholing te volgen. Wel geeft een deel 
van hen de voorkeur aan fysieke bijeenkomsten.  
  



Bestuurs- en kwaliteitsjaarverslag 2021 SPSAO versie 1  Pagina 6 van 37 
 

2. TOEZICHT EN ADVIES  
 
2.1 Bestuurlijke structuur prenatale screening  
 
Op verzoek van het ministerie van VWS is de bestuurlijke structuur van de prenatale 
screening in Nederland in 2017 gewijzigd. VWS heeft het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM benoemd als besluitnemer binnen het 
programma prenatale screening. De Programmacommissie prenatale screening adviseert 
het CvB; twee RC-directeuren vertegenwoordigen de acht RC in deze commissie (figuur 1, 
organogram prenatale screening). 
Sinds 2018 is de SPSAO georganiseerd volgens een Raad van Commissarissen-model met 
een bestuurder en zijn alle acht RC verenigd in de rechtspersoon Coöperatie Landelijk 
Beheer Prenatale Screening (CLBPS). De belangrijkste besluitvorming gebeurt door de 
algemene ledenvergadering van de coöperatie. Het doel van de CLBPS is om de acht leden 
te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken als RC voor prenatale screening, de 
uniformiteit te bevorderen van de werkwijze van de leden en ondersteuning te bieden bij 
alle diensten die hiermee verband houden. 
De doelen en activiteiten van de CLBPS betreffen: 
1. Beheer van de landelijke prenatale screeningsdatabase ‘Peridos’ 
2. Beleidsondersteuning (inclusief visitatie van de RC zelf) 
3. Uitvoeren van overkoepelende taken voor de leden van de coöperatie 
4. Bestuur van de coöperatie 
De RC ontvangen subsidie van VWS. 
 
2.2 Bestuurlijke structuur SPSAO  
 
Bestuur SPSAO  
De bestuurder van de SPSAO is dr. E. (Liesbeth) van Leeuwen. 
 
Raad van Commissarissen 
De SPSAO is opgericht in 2007. In 2018 is de stichting overgegaan op een Raad van 
Commissarissen (RvC) model, met een bestuurder. De RvC van de SPSAO heeft in 2021 
vier keer vergaderd, op 05-02-2021, 11-05-2021, 11-06-2021 en 26-11-2021. De 
samenstelling en nevenfuncties van de RvC staan beschreven in tabel 4. 
 
Raad van Advies 
In 2019 is de SPSAO begonnen met het vormen van een Raad van Advies (RvA). De taak 
van de RvA is het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het bestuur van de SPSAO 
over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en over het SEO in 
brede zin. De RvA adviseert over de uitvoering van de prenatale screening, de taken die 
de SPSAO hierbij vervult, maar ook over andere zaken zoals communicatie, scholing en 
toekomstige ontwikkelingen. De RvA heeft een duidelijk adviserende rol. De besluitvorming 
ligt bij het bestuur van de SPSAO. In 2021 hebben twee vergaderingen plaatsgevonden. 
 
Bureau SPSAO  
De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bureau, de medewerkers zijn allen 
gedetacheerd via het Amsterdam UMC. De samenstelling van het bureau van de SPSAO 
staat beschreven in tabel 5.  
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3. BELEIDSINSPANNINGEN, PRESTATIES ONDERDELEN  
 
3.1 Counseling  
 
De SPSAO heeft in 2021 net als in de afgelopen jaren door reorganisaties in het veld weer 
enkele verzoeken voor nieuwe contracten ontvangen en heeft door praktijksluiting en het 
niet halen van aantallen enkele counselingscontracten ontbonden. De SPSAO toetst bij 
aanvragen altijd zorgvuldig of de aanvrager voldoet aan de opgestelde kwaliteitseisen. 
Vervolgens vindt jaarlijks controle plaats of de contractant voldoet aan het halen van de 
aantallen.  
 
Aantal counselingsgesprekken  
Een belangrijke kwaliteitseis van counselors blijft het voldoen aan het minimaal aantal 
gesprekken per jaar. Contractanten moeten de SPSAO melden als zij langere tijd ziek zijn 
of (zwangerschaps-) verlof hebben, bij legitieme afwezigheid vindt dispensatie plaats voor 
de normaantallen, naar rato van het aantal maanden dat gewerkt is. 
Begin 2021 had de SPSAO 70 praktijken met 285 counselors gecontracteerd, eind 2021 
waren dit 71 praktijken met 293 counselors (tabel 7). 
In 2021 vond evaluatie plaats van de aantallen over 2020 (tabel 24). In 2020 waren er in 
totaal 37 counselors (18%) die niet voldeden aan de norm van 50 gesprekken. Tien 
counselors (4%) hadden minder dan 35 gesprekken gevoerd. De acties die hierop volgden 
staan beschreven in de toelichting onder tabel 24.  
 
Nascholing  
Vanwege de coronacrisis en daardoor een beperktere mogelijkheid tot (fysieke) nascholing 
is besloten het jaar 2021 te betrekken bij de nascholingsronde 2019-2020, daarom zal de 
evaluatie van de nascholingsronde 2019-2020-2021 in 2022 volgen. In mei-juni van ieder 
jaar doet de SPSAO terugkoppeling van het aantal nascholingspunten, zodat counselors op 
de hoogte zijn van dit aantal punten en eventueel actie kunnen ondernemen. In de 
toekomst zal een dashboard beschikbaar zijn in Peridos waar counselors hun aantal 
gevoerde counselingsgesprekken en behaalde nascholingspunten in een oogopslag kunnen 
zien. 
 
Spiegelinformatie 
In 2021 heeft de CLBPS spiegelinformatie aangeleverd aan echo- en counselpraktijken voor 
het jaar 2020. Deze spiegelinformatie behelst het aantal gevoerde counselinggesprekken 
per counselor en het aantal NIPT en SEO aanvragen onder hun naam en in de praktijk waar 
zij werkzaam zijn. Met behulp van deze terugrapportage kunnen counselors reflecteren op 
de uitvoering van de prenatale screening in hun eigen centrum. Ook worden eventuele 
verschillen in uptake van prenatale screening tussen de counselors in een centrum 
zichtbaar. 
 
3.2 Echoscopie 
 
De SPSAO heeft in 2021, net als in de afgelopen jaren, door reorganisaties in het veld 
enkele contracten ontbonden en is nieuwe contracten aangegaan. Begin 2020 hadden 25 
praktijken een overeenkomst, eind 2021 waren dit 27 praktijken. In totaal zijn 23 
praktijken gestart met ETSEO, met in totaal 58 echoscopisten. Het aantal TTSEO 
echoscopisten is al jaren min of meer stabiel. 
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Controle op aantallen TTSEO’S en NT’s 
Een belangrijke kwaliteitseis van ETSEO en TTSEO-echoscopisten blijft het voldoen aan het 
minimaal aantal echo verrichtingen per jaar. De norm voor het aantal SEO’s is 500 binnen 
de eerste twee jaar, hierna 150 per jaar in de daaropvolgende jaren.  
De combinatietest is definitief gestopt in oktober 2021. Het aantal combinatietesten liep in 
2020 nog verder terug doordat de NIPT toegankelijk werd voor vrouwen zwanger van een 
twee-eiige tweeling en vrouwen onder de 18 jaar. Een van de twee NT echoscopisten heeft 
het aantal van 50 nog gehaald in 2020, de ander niet. Drie van de 46 SEO echoscopisten 
(6.5%) voldeed niet aan de normaantallen. De acties die hierop volgden staan beschreven 
onder aan tabel 20. De ETSEO echoscopisten worden in 2022 voor het eerst beoordeeld 
over de gecorrigeerde aantallen van 2021. 
 
Kwaliteitscontrole 
Aangezien het aantal verrichtingen niet altijd leidend is voor de kwaliteit van de echoscopie, 
blijft het belangrijkste item van de kwaliteitsbewaking toch de echoscopische vaardigheid 
van de contractant. Deze vaardigheid wordt beoordeeld op basis van beeldbeoordeling. De 
norm voor de beeldbeoordeling is in 2019 centraal herzien en is toegepast bij de verrichte 
audits in 2020-2021. De echocentra die verbonden zijn aan de SPSAO worden eenmaal per 
twee jaar gevisiteerd. In 2021 is de vijfde auditronde afgerond. In 2021 zijn 13 echocentra 
gevisiteerd en is er een intake verricht bij een nieuwe praktijk. De beeldbeoordeling van 
het TTSEO heeft plaatsgevonden via een standaard logboek volgens de landelijke 
procedure. Alle echoscopisten scoorden voldoende op beeldbeoordeling. De laatste twee 
NT echoscopisten zijn niet opnieuw geauditeerd in 2021. 
 
Nascholing  
Echoscopisten moeten vanwege de coronacrisis 10, in plaats van 16 accreditatiepunten in 
twee jaar halen. Een echoscopist had onvoldoende nascholingspunten in 2020, hiervoor 
moet in 2021-2022 worden gecompenseerd. 
 
3.3 Verzorgen van bijscholing en overige informatieoverdracht  
 
De SPSAO heeft in 2021 een eigen casuïstiekbijeenkomsten georganiseerd voor 
echoscopisten. Voorts heeft zij meegewerkt aan de landelijke Counselcursus, de 
Vaardigheidstraining ETSEO en het Hartpracticum ETSEO. De website bevat vooral 
informatie over de werkwijze van de SPSAO en zaken specifiek van belang voor de 
contractanten van de SPSAO. Voor algemene informatie over de prenatale screening wordt, 
via links in de website, veelal verwezen naar landelijke websites van onder andere het 
RIVM (www.pns.nl). In de nieuwsbrieven wordt, naast landelijke onderwerpen zoals de 
besluiten van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB), ook regionaal nieuws 
opgenomen over bijvoorbeeld bij- en nascholing. Alle in Peridos gecontracteerde 
zorgverleners ontvangen deze nieuwsbrieven automatisch per e-mail. Daarnaast worden 
de nieuwsbrieven op de website van de SPSAO gepubliceerd. In 2021 zijn zestien 
nieuwsbrieven uitgegeven. Door de komst van het ETSEO lag dit aantal hoger dan 
gebruikelijk. 
 
3.4 Financiën  
 
Net als in 2020 sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat en een positieve balans. 
Dit bedrag zal worden bestendigd in een egalisatiereserve. De SPSAO heeft nog eigen 
vermogen uit de periode voor 2018, toen er nog inkomsten waren van 
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scholingsactiviteiten. Dit eigen vermogen is ondergebracht in een continuïteitsreserve, 
zodat bij ziekte de bedrijfsvoering van de SPSAO niet in het geding komt. Hiernaast zal 
een deel worden besteed aan de evaluatie van prenatale screening en wordt een bedrag 
gereserveerd voor begeleiding van een mogelijke verkenning tot fusie met de RCPSNH. 
De extra werkzaamheden in 2021, vanwege de komst van het eerste trimester SEO 
(ETSEO) in 2021, hebben geleid tot een hernieuwde subsidie verlening voor 2021. Gelijk 
aan ieder jaar vormen personele kosten de meeste kosten voor de SPSAO. Het totaal aantal 
counselors en echoscopisten was in 2021 stabiel. Dit is van belang omdat de 
tariefstructuur, dat de hoogte van het subsidiebedrag bepaalt, hiervan afhankelijk is. Er is 
geen mogelijkheid voor het ontplooien van commerciële activiteiten.  
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4 VOORTUITBLIK  
 
Vanaf 2022 is er een nieuwe governance code zorg. Voor kleine organisaties lijkt er 
vooralsnog niet veel te veranderen. Op 1 januari 2022 start voor counselors de nieuwe 
bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor krijgt meer 
autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en 
bijblijven ligt bij de counselor zelf. 
In de periode 2022-2026 dient de counselor prenatale screening minimaal 20 
accreditatiepunten te halen en als volgt verdeeld: 
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis 
• 4 punten voor een verplichte e-learning 
• 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden 
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie 
Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 te behalen accreditatiepunten voor 
counseling prenatale screening onderdeel van het totaal aantal van 200 verplicht te 
behalen punten in 5 jaar. 
Een vernieuwde versie van de audit counselingspraktijken zal in de loop van 2022 worden 
uitgezet onder de counselingspraktijken via Peridos.  
Het eerste trimester SEO is van start gegaan op 1 september 2021. Binnen 3-6 maanden 
na de start van het ETSEO zal de eerste beeldbeoordeling plaatsvinden van alle ETSEO 
echoscopisten, dit vindt naar verwachting plaats begin 2022. Ook dan zal voor het eerst 
informele controle op aantallen ETSEO plaatsvinden, zodat echoscopisten kunnen zien of 
ze hun aantallen gaan halen als ze op dezelfde voet doorgaan.  
Inmiddels is besloten dat de afzonderlijke regionale centra niet zelf NEN7510 gecertificeerd 
hoeven te worden, maar besloten is de werkprocessen wel conform in te richten. Sinds 
enige jaren wordt tijdens heidagen van de bestuurders van de RC’s de landelijke werkwijze 
vastgesteld, om processen in werkwijze van regionale centra te uniformeren. In 2022 
wordt de SPSAO geauditeerd door medewerkers van het CLBPS en een onafhankelijke 
auditor. In 2022 zal een begin worden gemaakt met de aanbesteding van de NIPT, daar 
de TRIDENT studies stoppen op 1 april 2023 en de NIPT vanaf dan behoort tot het 
standaard zorgaanbod. Inmiddels is ook duidelijk geworden dan de verplichte bijdrage voor 
NIPT (175 euro per test) komt te vervallen, waardoor er geen financiële drempel meer is 
voor mensen die een afweging moeten maken deze test wel of niet te doen 
 
  

https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing-counselors/e-learning
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Kwaliteitsjaarverslag 

1. Werkgebied RC 

De SPSAO heeft met verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en echocentra, die aan de 
landelijk vastgestelde normen voldoen, contracten afgesloten voor het verrichten van 
activiteiten in het kader van de Prenatale Screening. Het werkgebied heeft enige overlap 
met het werkgebied van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland 
(RCPSNH). Het Amsterdam UMC, locatie AMC, is als derdelijns zorgverlener betrokken bij 
de prenatale diagnostiek. De satellietcentra zijn Flevoziekenhuis Almere, OLVG Amsterdam 
locatie Oost, Tergooi ziekenhuis locatie Blaricum en NoordWest Ziekenhuisgroep locatie 
Den Helder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Weergave van de satellietcentra binnen de SPSAO regio. 
 
2. ORGANISATIE 
Samenstelling bestuur en commissies 
 
De SPSAO is opgericht in 2007. In 2018 is de stichting overgegaan op een Raad van 
Toezicht model, met een bestuurder. Mevrouw dr. E. van leeuwen is sinds 1 mei 2019 
bestuurder van de SPSAO. De samenstelling van de Raad van Toezicht nu Raad van 
Commissarissen staat in tabel 2.3 beschreven.  
 
Tabel 1 Organen en aantal bijeenkomsten  
Naam Orgaan Aantal bijeenkomsten 

Bestuurder nvt 
Raad van Toezicht 4 
Raad van Advies 2 

 
  

Den Helder 

Amsterdam Almere 
Blaricum 
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Tabel 2 Samenstelling Bestuur  
Naam Functie  Relevante nevenactiviteiten 
Mw. dr. E. van Leeuwen Bestuurder Gynaecoloog-perinatoloog 

Amsterdam UMC 
 
Tabel 3 Samenstelling Raad van Commissaris  
Naam Functie Relevante nevenactiviteiten 
Mw. mr. dr. R.P. Wijne Voorzitter Raad van 

toezicht 
Universitair docent 
Gezondheidsrecht aan de UvA 
Rechtsgeleerd lid bij het 
Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg te Amsterdam 
Voorzitter VIM-Commissie UWV 
Voorzitter van de 
Geschilleninstantie Verloskunde 
Medewerker van het 
Wetenschappelijk Bureau van 
Holla advocaten te Eindhoven 
Lid van de 
beoordelingscommissie LZA-LP 

Dhr. drs. E.H. Robles Lid 1 Raad van toezicht Voorzitter raad van 
Commissarissen Palm Tours 
Aruba VBA 
 

Dhr. drs. J. Dawson Lid 2 Raad van toezicht Gynaecoloog bij Acibadem IMC  
Voorzitter Raad van Toezicht 
Transculturele Therapie 

 
Tabel 4 Raad van Advies 
Naam Functie Vertegenwoordiger/ 

achtergrond 
Mw. M. Schouten Lid 1 SEO Echoscopist 
Mw. M. T. de Vos Lid 2 Arts-echoscopist (SEO en GUO) 
Mw. R. Grotenhuis Lid 3 Verloskundige, echoscopist en 

counselor 
Mw. I. Holkenborg Lid 4 Verloskundige en 

praktijkeigenaar 
 
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bureau. Werkzaamheden 
worden afgestemd tijdens formeel en informeel overleg.  
 
Tabel 5 Bestuur/ Medewerkers Bureau  
Type functie  FTE 

 
Bestuurder*  0.30 
Adviseur*  0.06 
Screeningscoördinator*  0.45 
Regiomanager  0.89 
Kwaliteitsfunctionaris  0.33 
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Datamanager  0.81 
Beleidsmedewerker 1* Van 1-1-2021 tot 18-5-2021 1,0 fte 0.50 
Beleidsmedewerker 2*  0.50 
Totaal 8 medewerkers, 7 vanaf 18 mei 2021 3.84 

* Medewerker is tevens arts, gynaecoloog of echoscopist 
 
De bureaumedewerkers zijn vertegenwoordigd in verschillende landelijke overlegorganen 
en werkgroepen. In onderstaande tabel is weergegeven waar de medewerkers aan hebben 
deelgenomen. 

 
Tabel 6 Inzet voor landelijke coördinatie    
Functie Deelname werkgroepen/commissies  

Bestuurder Platform RC 
PG Echoscopisten opleiding ETSEO 
 

A. Hartman,  
regiomanager 

Werkgroep Beleid en Kwaliteit 
Werkgroep audit counseling 
Focusgroep counseling PNS 
Werkgroep Regiobeheer Peridos 
 

K. van de Kamp, 
datamanager 

Werkgroep Beleid en Kwaliteit 
Werkgroep Regiobeheer Peridos 
Wekgroep Informatiemanagement 
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3. CONTRACTANTEN 
 
3.1 Gecontracteerde praktijken voor counseling en echoscopie 
 
In onderstaande tabel wordt het aantal contracten met de SPSAO weergegeven per 31-
12-2021, zowel voor zorginstellingen als zorgverleners.  
 
Tabel 7 Aantal gecontracteerde praktijken en aantal actief uitvoerende zorgverleners die gekoppeld 
zijn aan een praktijk in regio SPSAO 
Type 
contract 

Aantal zorginstellingen* Aantal zorgverleners 
 

 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 
Counseling 71 70 293 285 
ETSEO 23 - 58 - 
TTSEO 27 25 72 71 
NT - 1 - 2 

* Voor gecontracteerde organisaties zie bijlage 1 
 
Tabel 8 geeft een overzicht van het aantal wijzigingen en het aantal unieke contracten met 
praktijken en zorgverleners in 2021, over de periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021. De 
getallen die de zorgverleners betreffen komen niet één op één over met tabel 7. Wanneer 
een counselor of echoscopist niet meer bij een praktijk verbonden aan de SPSAO werkt, 
maar een ander regionaal centrum, wordt de kwaliteitsovereenkomst niet ontbonden. 
Daarnaast blijft een counselings- en SEO kwaliteitsovereenkomst nog een jaar nadat de 
werkzaamheden gestopt zijn, geldig. 
 
Tabel 8 Wijzigingen in contractanten 
Type 
contract Aantal organisaties Aantal zorgverleners 

 nieuw ontbonden uniek nieuw ontbonden uniek 

Counseling 1 0 71 34 18 330 

ETSEO 23 0 23 59 0 59 

TTSEO 3 1 28 8 0 82 

NT 0 1 1 0 2 2 

 
3.2 Gecontracteerd screeningslaboratorium 
 
De mogelijkheid om voor de combinatietest als onderdeel van het landelijke programma 
van de prenatale screening te kiezen, stopte per 1 oktober 2021. Het contract met het 
screeningslaboratorium Star-SHL te Rotterdam is per 10 oktober 2021 beëindigd.  
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4. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VAN CONTRACTANTEN 
 
4.1 Deskundigheidsbevordering contractanten 
 
In tabel 9 staat een overzicht van de nascholing en de deelname hieraan in de regio SPSAO.  

Tabel 9 Nascholing 
Naam 
nascholing*1 
 

Vorm*2 Doelgroep*3 
 

Datum en 
dagdeel 

 

Aantal 
deelnemer
s 

Aantal 
accredita
tie 
punten 

Zelf organiseren/ 
meewerken aan 
organisatie/ 
faciliteren 

Casuïstiek-
bespreking 

webinar 
 
 

Echoscopisten 
 
 

16-2-2021 
middag 
 

41 1 Zelf organiseren 
 

Algemene 
theoretische 
bijscholing voor 
counselors en 
echoscopisten*5 

webinar Zorgverleners 
prenatale screening 
en andere 
belangstellenden 

15-3-2021 3598*6 2 Meegewerkt EvL 

Verdiepende 
bijscholing voor 
echoscopisten*5  

webinar Zorgverleners 
prenatale screening 
en andere 
belangstellenden 

22-3-2021 

29-3-2021 

534*6 

376*6 

Geen 
 
 
 

Meegewerkt EvL 

Webinar 
aanvraag, 
registratie, 
uitslag en 
betaling  

webinar Zorgverleners 
prenatale screening 
en andere 
belangstellenden 

15-6-2021 642*6 Geen  

Regionale 
bijeenkomst/ 
symposium/ 
webinar 

webinar Counselors 29-6-2021 
avond 
 
7-7-2021 
avond 

41 
 
 
36 

1,5 
 
 
2 

Organisatie  
i.s.m. RCPSNH 
 
Organisatie  
i.s.m. RCPSNH 

E-learning 
ETSEO 

   307   

Landelijk 
webinar*5 
Prenatale 
screening 
 

webinar Zorgverleners 
prenatale screening 
en andere  
belangstellenden 

1-11-2021 

 

1352*6 

 

 

2  

Landelijke 
Casuïstiekbe-
spreking*5 

webinar Zorgverleners 
prenatale screening 
en andere 
belangstellenden 

30-11-2021 724*6 2 Meegewerkt EvL & 
PRdM 

Counseling 
basiscursus*4 

fysiek Verloskundigen 4-6-2021 
18-6-2021 
12-11-2021 

18 
18 
16 

6 
6 
6 

Faciliteren 

Echoscopisten 
bijscholing*7 
Hartpracticum 

fysiek Echoscopsiten  29-9-2021 
29-10-2021 

16 
14 

3 
3 

Faciliteren 

Toelichting: 
*1  Definitie voor nascholing: accreditatiepunten zijn toegekend. 
*2   Beschrijf de soort of vorm van de bijeenkomst. Bijvoorbeeld: casuïstiek, voordrachten, 
interactieve bespreking, etc. 
*3  Bijvoorbeeld Echoscopist, Counselor, Gynaecologen, Verloskundigen, aio’s. 
*4    Indien de nascholing door de RC’s erkend is als basiscursus counseling (en dus vermeld is 
op      pns.nl). 

http://www.rivm.nl/


Bestuurs- en kwaliteitsjaarverslag 2021 SPSAO versie 1  Pagina 16 van 37 
 

*5  De aantallen zijn niet onderverdeeld per regio. Hier is dus het totaal aantal deelnemers te 
zien uit alle regio’s samengenomen. 
*6  De aantallen betreft degene die het webinar voldoende (minstens 80%) hebben bekeken en 
waarvan de accreditatiepunten zijn toegekend.  
*7  Alleen in te vullen als RC een bijscholing voor echoscopisten heeft georganiseerd of daar 
actieve bijdrage aan heeft geleverd, exclusief opleiding ETSEO. Het aantal deelnemers is het totaal 
aantal dat heeft deelgenomen, niet alleen contractanten van de eigen regio. 
 
4.2 Overige informatievoorziening en deskundigheidsbevordering 
 
Nieuwsbrieven 

In 2021 zijn elf reguliere nieuwsbrieven en vijf 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 vier themanieuwsbrieven stonden in het teken van de 
ontwikkelingen rondom het eerste trimester SEO. Alle nieuwsbrieven zijn op de SPSAO 
website www.spsao.nl geplaatst. Ook andere actuele informatie is op de website te 
vinden.  

http://www.spsao.nl/
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5. IMPLEMENTATIE LANDELIJKE KWALITEITSEISEN EN AFSPRAKEN 
 
De communicatie naar de contractanten over de landelijke kwaliteitseisen en wijzigingen 
daarin gebeurt op verschillende manieren. In het overzicht hieronder is de wijze van 
implementatie weergegeven. 

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) 
 

 
SPSAO nieuwsbrief maart 2021 
 
 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief november 2021 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief november 2021 
 
 
 
 
 

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) 
 

 
SPSAO nieuwsbrief maart 2021 
 
 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief november 2021 

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). 
 

 
SPSAO nieuwsbrief april 2021 

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). 
 
 

 
SPSAO nieuwsbrief april 2021 

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.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.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) 

 
 
 
SPSAO nieuwsbrief april 2021 
 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief juli 2021 
 
 
SPSAO nieuwsbrief november 2021 

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) 

SPSAO nieuwsbrief mei 2021 
 
 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief november 2021 

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).  

 

 
 
SPSAO nieuwsbrief maart 2021 
 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief november 2021 

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). 

 

 
SPSAO nieuwsbrief maart 2021 
 
 
 
 
 
 
 

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.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) 

SPSAO nieuwsbrief november 2021 

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). 

SPSAO nieuwsbrief maart 2021 

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. 

 

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). 

 

SPSAO nieuwsbrief maart 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief December 2021 

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

SPSAO nieuwsbrief maart 2021 

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 

SPSAO nieuwsbrief maart 2021 
ETSEO Vaardigheidstraining sept. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief mei 2021 
 
 
 
 

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.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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van 3 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) 

 

 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief november 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief december 2021 

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. 

SPSAO ETSEO nieuwsbrief mei 2021 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief December 2021 

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). 

 

SPSAO nieuwsbrief juni 2021 
SPSAO website 
 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief November 2021 
SPSAO website 

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

SPSAO nieuwsbrief December 2021 
E-mail naar rechtsgeldig vertegenwoordigers: 
14 december 2021 

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. 

SPSAO ETSEO nieuwsbrief juni 2021 
E-mail naar zorginstellingbeheerders en 
counselors: 30 juni en 2 augustus 2021 

Kwaliteitsovereenkomst echoscopie eerste 
trimester SEO (nieuw) 

SPSAO ETSEO nieuwsbrief juni 2021 
E-mail naar echoscopisten: 7 juni 2021 

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
http://www.pns.nl/
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Versie 19 mei 2021, gepubliceerd op 4 juni 
2021. De kwaliteitsovereenkomst tussen de 
echoscopist en het Regionaal Centrum geldt 
vanaf 1 september 2021. 
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) 

SPSAO nieuwsbrief September 2021 
 
 
 
 
SPSAO nieuwsbrief November 2021 

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). 

 

SPSAO ETSEO nieuwsbrief juli 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPSAO ETSEO nieuwsbrief november 2021 
 

 
  

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.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 
 
Tabel 11 Kwaliteitstoets echoscopie 2021 
Samenstelling van het auditteam SPSAO P.G. Robles de Medina, screeningscoördinator en 

tevens echodeskundige (seniorarts-prenatale 
geneeskunde in het Amsterdam UMC, locatie AMC)  

A.H. Hartman, regiomanager. 

De samenstelling van het auditteam voldoet aan 
de landelijke afspraak. 

De werkwijze van de audit Bij de audit wordt het landelijke format gebruikt. 
Een auditronde begint in januari van een jaar en 
eindigt in december van het erop volgende jaar.  

Per kalenderjaar wordt de helft van de 
gecontracteerde echopraktijken ge-audit.  

De SPSAO tracht de audits te plannen in de eerste 
helft van het kalenderjaar zodat verbeterpunten 
voor het einde van dat jaar zijn doorgevoerd. 
Zowel in 2020 als in 2021 zijn er echter als gevolg 
van de corona pandemie ook visitaties uitgevoerd 
in het najaar. 

De audit bij het gelieerde UMC (indien 
uitgevoerd in 2021) 

n.v.t. 
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In onderstaande tabel ziet u het overzicht van de visitaties die in 2021 en 2020 zijn 
uitgevoerd.  
 
Tabel 12 Stand van zaken kwaliteitstoets echoscopie 
Plaats 
organisatie 

Naam organisatie Datum 
vorige 
visitatie 

Datum 
visitatie 2021 

Opmerking  

Zaandam Zaans Medisch Centrum 24-5-2019 15-4-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Velsen EC Velsen 11-4-2019 15-4-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Zaandam WAZ 4-4-2019 16-4-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Amsterdam VIDA, loc Diemen 9-5-2019 20-4-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Zaandam GBC Zaanstad 18-4-2021 23-4-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Krommenie Praktijk Poppie 5-4-2019 23-4-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Beverwijk Rode Kruis Ziekenhuis 10-5-2019 6-5-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Amsterdam VC Oost Echopunt 25-4-2019 7-5-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Hilversum VC ‘t Gooi 6-5-2019 14-5-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Purmerend Dijklander ziekenhuis 12-4-2019 13-9-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
IJmuiden Echoburo Babywatch n.v.t. 5-11-2021 Nieuwe praktijk 
Schagen SC Noord-Holland Noord 5-9-2019 8-11-2021 Afrondingsjaar, 5e ronde 
Heilo VP Stralend n.v.t. 8-11-2021 Nieuwe praktijk 
Amsterdam  De Poort n.v.t. 23-7-2021 Intake 
Heemskerk EMK 10-4-2018 23-1-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Amsterdam BovenIJ ziekenhuis 23-4-2018 28-1-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Purmerend Zuxx 23-3-2018 6-2-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Almere Eerste Stap 17-4-2018 5-3-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Almere PSC Almere 9-4-2018 5-3-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Amsterdam Hippocrates 31-3-2018 12-3-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Amsterdam Echo Noord 23-4-2018 13-3-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Amsterdam Hygiea Nvt 11-6-2020 Intake jaar voor start* 
Blaricum Tergooiziekenhuizen 18-5-2018 18-6-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Den Helder NoordWest groep 16-10-2018 2-10-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Amsterdam OLVG 29-5-2018 15-10-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Amsterdam AMC 25-6-2018 17-11-2020 eerste jaar, 5e ronde 
Almere Flevo ziekenhuis 3-7-2018 19-11-2020 eerste jaar, 5e ronde 

 
*De intake bij echopraktijk Hygea heeft plaatsgevonden een jaar voordat de praktijk 
daadwerkelijk van start ging met gecertificeerde echoscopie in juni 2022 vindt de eerste 
visitatie plaats.   
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Onderstaande tabel 13 laat zien dat alle visitaties zijn binnen de wenselijke periode van 30 
maanden (2,5 jaar) zijn uitgevoerd. 
 
Tabel 13 Periode tussen twee visitaties 
Periode tussen meest recente en vorige 
visitatie 

Aantal echocentra 

minder dan 2,5 jaar 22 
tussen 2,5 en 3 jaar  0 
meer dan 3 jaar 0 
Aantal centra voor 1e audit 2 

Alle visitaties zijn binnen de verplichte periode van 30 maanden verricht.  
 
Tabel 14 Resultaten audits 2021 
Aantal audits uitgevoerd in 2021 en % t.o.v. 
aantal echocentra dat in 2021 een contract had 

N = 13 (48%) 

Aantal en % zonder verbeterpunten in het 
definitieve auditrapport 

5 (38%) 

Aantal en % met verbeterpunten* in het 
definitieve auditrapport 

8 (62%) 

 
Verbeter- en actiepunten die binnen twee weken zijn afgehandeld naar aanleiding van het 
voorlopig rapport worden niet meegerekend als verbeterpunten. Voorbeelden hiervan zijn 
aanpassing van de website, gebruiksverlenging aanvragen van een high-end machine 
tussen 5 en 8 jaar oud, deellogboeken die werden opgevraagd in aanvulling op een 
voldoende logboek zonder systematische fouten, bewijs van onderhoud van een 
echomachine, updaten van informatie in Peridos. 

Verbeterpunten in het definitieve rapport betroffen het correct registreren van zwangeren 
die afzien van registratie in Peridos en aanpassingen van de website (in tweedelijns 
praktijken vraagt dit meer tijd dan in eerstelijns praktijken).  

 
Tabel 15 Resultaten volledige afgeronde ronde inclusief kalenderjaar 2021  

Jaartal/periode van volledig afgeronde ronde 2020/2021 
Aantal audits uitgevoerd in de laatste volledig 
afgeronde ronde 25 (100%) 

Aantal en %* zonder verbeterpunten in het 
definitieve auditrapport ** 11 (44%) 

Aantal en %* met verbeterpunten in het 
definitieve auditrapport ** 14 (56%) 

* De noemer voor het berekenen van de percentages is het totaalaantal uitgevoerde audits in de 
volledig afgeronde kwaliteitsronde. 
**Definitieve auditrapport = zie tabel 14  
 
Verbeterpunten naar aanleiding van het definitief rapport betroffen:  

Op praktijkniveau: aanpassingen in de website, implementatie van SEO-kennis zoals 
correcte werkwijze wanneer een zwangere vrouw bezwaar maakt tegen 
gegevensregistratie in Peridos, aandachtspunten t.a.v. de wet AVG, vervanging van de 
machine.  
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Op echoscopist niveau: nascholing, correct invullen van de foetale database. Er werden vijf 
deellogboeken opgevraagd in aanvulling op een voldoende logboek zonder systematische 
fouten (dit was derhalve meer een aandachtspunt dan een verbeterpunt). Eén echoscopist 
van wie het logboek was afgekeurd en niet binnen de daarvoor gestelde tijd nieuwe 
logboeken heeft aangeleverd, is in een andere regio gaan werken. Het RC waar ze thans 
een kwaliteitsovereenkomst mee heeft, heeft de kwaliteitsbewaking overgenomen van de 
SPSAO. 

De bovengenoemde verbeterpunten zijn binnen de daarvoor gestelde tijd opgelost, 
derhalve zijn alle visitaties afgerond.  
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6.2 Echoscopisten 
 
Beeldbeoordeling TTSEO en NT in 2021 
 
Tabel 16 Uitvoering beeldbeoordeling in 2021 
Type 
echoscopist  

Wijze van 
beeld-
beoordeling 

Aantal echoscopisten* 
dat in 2021 een 
actieve rol heeft als 
echoscopist bij een 
zorginstelling in de 
regio. 

Aantal en % 
beoordeeld 
door RC 

Aantal en % 
beoordeeld door 
ander RC 

TTSEO Landelijk protocol 
met logboek, 
i.c.m. audit 

56 
 

22 (39%) 
3 (5%) 

beginnersaudit 

1 (2%) 

NT n.v.t., alleen nog 
in AUMC verricht 

2 0 0 

* Het aantal echoscopisten waarvan SPSAO het primaire RC is.  
 
Tabel 17 Resultaten beeldbeoordeling echoscopie in 2021 
Type 
echoscopist  

Voldoende (direct) Voldoende na 
herbeoordeling 

Onvoldoende na 
herbeoordeling 

In behandeling 
(herbeoordeling 
volgt) 

TTSEO 25 (96%) 1 (4%) 0 0 
NT n.v.t.    

 
De echoscopist met onvoldoende, had een onvoldoende op basis van algeheel slordig werk. 
Zij kreeg een hands-on training met als conclusie dat er vertrouwen bestond dat ze een 
voldoende kan scoren. De echoscopist is daarna in een andere regio gaan werken en 
aangesloten bij een ander RC. Met dat RC werd afgesproken dat de SPSAO 
verantwoordelijk was voor de herbeoordeling. Omdat de echoscopist de logboeken voor 
herbeoordeling te laat heeft ingeleverd, heeft de SPSAO aan de echoscopist en het andere 
RC uitgesproken geen verantwoordelijkheid meer te willen nemen voor de kwaliteit van 
deze echoscopist. Hierna heeft het andere RC de herbeoordeling gedaan. De echoscopist 
heeft laten weten dat dit voldoende was.  

NT’s werden tot 1 oktober 2021 voor de regio SPSAO alleen in het Amsterdam UMC locatie 
AMC uitgevoerd. Dit centrum werd in 2020 geauditeerd.  
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Stand van zaken meest recente beeldbeoordelingsronde TTSEO 

Tabel 18 Uitvoering beeldbeoordeling in een volledig afgeronde ronde inclusief kalenderjaar 2021   

Type 
echoscopist  

Wijze van 
beeld-
beoordeling 

Aantal echoscopisten 
dat in deze ronde 
contract had met het RC 

Aantal en % 
beoordeeld 
door RC 

Aantal en % 
beoordeeld door 
ander RC 

TTSEO Landelijk protocol 
met 
logboekmethode, 
i.c.m. audit 

58 47 (81%) 11 (19%) 

 
 
Tabel 19 Resultaten beeldbeoordelingen door RC bij TTSEO-echoscopisten volledige afgeronde 
ronde inclusief kalenderjaar 2021   

Jaartallen 
beoordelingsronde 

Voldoende (direct) Voldoende na 
herbeoordeling 

Onvoldoende na 
herbeoordeling 

In behandeling 
(herbeoordeling 
volgt) 

TTSEO  58 (98%) 1 (2%) 0 0 
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Toetsing normaantallen SEO en NT in 2021 
 
In onderstaande tabel is het resultaat weergegeven van de toetsing op normaantallen, 
uitgevoerd in 2021 over de verrichtingen in 2020 na de correcties en consequenties voor 
contracten. Er waren 71 echoscopisten actief per 31-12-2020, van 46 van hen (64.7%) 
was de SPSAO de primaire regio en dus verantwoordelijk voor de communicatie over de 
normtoetsing. 
 
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 

46 43 (93.5%) Zie in de tekst bij 
Toelichting 

NT-echoscopist 
Kwaliteitseis:50  

2 1 (50.0%) Zie in de tekst bij 
Toelichting 

 
Toelichting 

Bij vier van de 46 echoscopisten is er een correctie toegepast aangezien zij niet het hele 
jaar werkzaam waren. Na correctie voor het aantal gewerkte maanden hebben zij 
voldoende echo’s verricht. Vijf van de 46 echoscopisten haalden de norm inclusief het 
aantal verrichte GUO’s. 

Van de 25 praktijken met een kwaliteitsovereenkomst voor SEO op 31-12-2020, voldeden 
in 23 praktijken (92%) alle echoscopisten aan het normaantal van 250 voor een startende 
echoscopist en 150 voor een ervaren echoscopist. Van de 46 getoetste echoscopisten 
voldeden 3 (6.5%) niet aan de normeisen. In onderstaande tekst wordt beschreven welke 
acties zijn ondernomen: 

Twee echoscopisten werken vanwege een teruglopend aanbod in het ziekenhuis ook als 
echoscopist bij een praktijk in de eerste lijn. De ervaren echoscopisten hebben beiden niet 
het normaantal van 150 gehaald, de afspraak is toen gemaakt om dit te compenseren in 
2021. Bij de visitatie van deze praktijk in het najaar van 2021 is gekeken naar het aantal 
verrichtingen tot dan toe. Naar rato voldoen beiden op dat moment aan de eis. De ene 
echoscopist heeft voldaan aan het gecorrigeerde normaantal in 2021, de andere 
echoscopist niet, maar zij heeft besloten te stoppen met het doen van echo’s in het kader 
van de prenatale screening in het voorjaar van 2022. 

Eén beginnend echoscopist in de tweede lijn heeft naar rato te weinig tweede trimester 
SEO’s verricht. Met deze echoscopist werd afgesproken dat zij een jaar na de start van de 
kwaliteitsovereenkomst 250 verrichtingen moet hebben gehaald. Dit is gecheckt en zij 
heeft voldaan aan de eis.  

Wat betref de NT-echoscopist die niet heeft voldaan aan de kwaliteitseis van 50 
verrichtingen: In de loop van 2021 is duidelijke geworden dat de combinatietest als 
screenings-mogelijkheid verdwijnt en de kwaliteitscontracten worden ontbonden. Op 
aantallen is dit laatste jaar niet meer gehandhaafd.  
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Toetsing bijscholing echoscopisten 
 
De toetsing op bijscholing van de echopisten wordt tijdens de audit gedaan. Daarbij worden 
de accreditatierondes van de BEN gevolgd. Indien een echoscopist geen lid is van de BEN 
moeten de nascholingscertificaten worden getoond tijdens de audit van het echocentrum. 
Er waren in 2021 geen echoscopisten met onvoldoende nascholingspunten.  
 
6.3 Counselingpraktijken 
 
6.3.1. Kwaliteitstoets counseling 
 
In januari 2020 is de SPSAO gestart met de kwaliteitstoets counseling. De toets is uitgezet 
bij alle praktijken met een actief counselingscontract, op dat moment 69 in totaal. Bij alle 
counselingpraktijken vindt één keer per twee jaar een audit plaats met behulp van 
een digitale vragenlijst in Peridos. Hiermee wordt de organisatie en de uitvoering van 
de counseling getoetst. De input voor de vragenlijst is afkomstig uit de landelijke 
kwaliteitseisen counseling prenatale screening. 
 
In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- Gegevens zorginstelling en medewerkers 
- Voorlichting prenatale screening website en folders 
- Uitvoering van het counselingsgesprek 
- De procedures bij aanvraag NIPT, ETSEO en TTSEO 
- Gegevens aanlevering 
- Aantal verrichtingen 
- Informatiebeveiliging 

 
In deze kwaliteitstoetsingsronde zijn 69 zorginstellingen geauditeerd. Zestig van de 69 
praktijken (87%) heeft in 2020 de verbeterpunten opgepakt en de audit afgerond binnen 
een tijdsbestek van 6 maanden. Negen praktijken (13%) hebben de audit en 
verbeterpunten begin 2021 afgerond. Na de zomer van 2022 start een nieuwe audit ronde. 
 
Tabel 21 Resultaten kwaliteitstoets counseling 2021:  
Aantal kwaliteitstoetsen 
uitgevoerd in 2021 en % t.o.v. 
aantal praktijken dat in 2021 
een contract had 

9/69 13% 

Aantal en % zonder 
verbeterpunten* 

0 0% 

Aantal en % met 
verbeterpunten in het 
definitieve rapport* 

9 100% 

 
In de tabel hieronder staan de resultaten van de gehele toetsronde over de jaren 2020-
2021. 
 
Tabel 22 Resultaten meest recente afgeronde toetsronde 
Jaartal/periode van volledig afgeronde ronde 2020-2021 
Aantal toetsen uitgevoerd in de laatste volledig 
afgeronde ronde 

69 

Aantal en %*  centra zonder verbeterpunten 0 (0%) 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
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Aantal en %* centra met verbeterpunten  69 (100%) 
* De noemer voor het berekenen van de percentages is het totaal aantal uitgevoerde audits in de volledig 
afgeronde kwaliteitsronde. 
 
 
Resultaten audit counseling 
 
Voorlichting 
Alle websites van de zorginstellingen zijn door het regionaal centrum beoordeeld. Bij 62% 
van de zorginstellingen gaf de website aanleiding tot één of meerdere verbeterpunten. Het 
betrof veelal verouderde informatie of het ontbreken van informatie over prenatale 
screening en de link naar www.pns.nl. Alle praktijken hebben de verbeterpunten opgepakt 
en de websites conform de aanbevelingen aangepast. Bij één praktijk was de nieuwe 
website ten tijde van de afronding van de audit nog niet klaar. Om praktijken beter te 
kunnen ondersteunen met informatie over prenatale screening op hun website is een 
landelijke leidraad met checklist gemaakt. De SPSAO maakt deel uit van de landelijke 
projectgroep en heeft meegewerkt aan het opstellen van de landelijke leidraad. Deze 
leidraad is naar alle counselpraktijken gestuurd en in de nieuwsbrief opgenomen.  
 
Organisatie counseling 
45% van de zorginstellingen geeft aan de counseling over prenatale screening niet in een 
apart counselinggesprek aan te bieden en 36% laat het counselinggesprek plaatsvinden in 
meer dan één gesprek. 39% wijst de zwangere vrouw bij de intake niet op de website 
www.pns.nl. 17% geeft aan dat de ingeplande tijd voor een counselinggesprek < 30 
minuten is. 
 
Screening op Down- Edwards- en Patausyndroom  
Uit de kwaliteitstoets bleek dat alle zorginstellingen een juiste werkwijze hanteren met 
betrekking tot het archiveren en bewaren van de toestemmingsformulieren voor de 
TRIDENT-2 studie. Bij één zorginstellingen is een incorrecte werkwijze geconstateerd 
rondom de procedure NIPT. Hierop is actie ondernomen door de betreffende praktijk door 
de werkwijze aan te passen.  
 
Structureel Echoscopisch Onderzoek 
55% van de zorginstellingen gaf aan geen specifiek beleid te hebben voor het tijdig laten 
uitvoeren van het SEO bij zwangeren die hieraan wensen deel te nemen. Dit is een wat 
vertekenend beeld, aangezien sommige zorginstellingen het SEO in eigen centrum 
uitvoeren en andere zorginstellingen vrijwel allemaal (mondelinge) afspraken hebben met 
echocentra waarnaar wordt verwezen. Daarnaast gaf 50% van de zorginstellingen aan dat 
zij (mondelinge) afspraken hebben met samenwerkende echocentra over wie verwijst naar 
een PND centrum na een ongunstige bevinding bij het SEO.  
 
Gegevensaanlevering 
Zorginstellingen dienen ieder kwartaal counselingsgegevens op te laden naar Peridos. Na 
controle bleek dat 90% van zorginstellingen voldoende frequent counselingsgegevens 
opladen. Bij 43% bleek het aantal counselingsgesprekken niet exact overeen te komen 
met het aantal registraties in het eigen bronsysteem. Er is contact geweest met de 
zorginstellingsbeheerder om eventuele problemen op te lossen. De gegevens van 
zwangeren zonder BSN staan niet in Peridos, dat is een verklaring voor een deel van het 
verschil in registratie. Praktijken waar een veel missende gegevens waren, hebben de 
counselingsgegevens opnieuw naar Peridos verzonden na in het bronsysteem de registratie 

http://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/counseling/checklist-voorlichtingsmaterialen
http://www.pns.nl/
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te hebben verbeterd. Het aantal counselingsgesprekken in het bronsysteem kwamen 
daarna beter overeen met het aantal gesprekken in Peridos. 
 
 

Overzicht verbeterpunten SPSAO auditronde 2020-2021 aantal  % 
Pas de website aan en zorg voor correcte informatie over prenatale screening. 
Neem voor advies contact op met uw Regionaal Centrum. 43 62,3 

Er is geen beleid vastgesteld voor een tijdige uitvoering van het SEO. 38 55,1 

Er zijn geen afspraken gemaakt met de samenwerkende echocentra over wie er 
verwijst naar een PND centrum na een ongunstige bevinding bij het SEO. 35 50,7 

Er wordt geen apart counselinggesprek ingepland voor de counseling over 
prenatale screening. 31 44,9 

Het aantal counselinggesprekken uitgevoerd in uw zorginstelling en per actieve 
counselor, zoals vastgelegd in Peridos, komt niet overeen met het aantal 
registraties in uw bronsysteem 

30 43,5 

De zwangere wordt niet gewezen op de website 
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl bij het maken van een afspraak voor de 
intake. 

27 39,1 

Hebben alle counselors het normaantal van 50 counselinggesprekken per jaar 
gehaald? 27 39,1 

De counseling over prenatale screening vindt plaats in meer dan één gesprek. 25 36,2 

De werkwijze ten aanzien van de keuze voor een SEO wanneer een GUO-I is 
geïndiceerd is niet conform de landelijke afspraken. 19 27,5 

De ingeplande tijd voor een counselinggesprek is korter dan 30 minuten. 12 17,4 

De gegevens van de counselors die werkzaam zijn bij uw zorginstelling zijn niet 
correct geregistreerd in Peridos. 9 13,0 

Voeg de link toe op uw website. 9 13,0 
Telefoonnummer 1 van de zorginstelling in Peridos is niet correct geregistreerd. 8 11,6 
Telefoonnummer 2 van de zorginstelling in Peridos is niet correct geregistreerd. 7 10,1 

Zorg ervoor dat alle gegevens van de zorginstelling over voorgaand jaar tijdig en 
compleet worden aangeleverd aan Peridos. Tevens dienen er correcties te worden 
uitgevoerd of missende gegevens worden aangevuld indien het Regionaal 
Centrum daarom vraagt. 

7 10,1 

Het adres van de zorginstelling in Peridos is niet correct geregistreerd. 6 8,7 
De website van de zorginstelling in Peridos is niet correct geregistreerd. 5 7,2 
Het beleid binnen uw zorginstelling wanneer een zwangere met een eerder kind 
met down-, edwards- of patausyndroom de NIPT wil laten uitvoeren is niet 
correct. 

4 5,8 

De 'Zorginstelling beheerder' in Peridos is niet correct geregistreerd. 3 4,3 
De 'Contactpersoon' in Peridos is niet correct geregistreerd. 3 4,3 
De AGB code van de zorginstelling in Peridos is niet correct geregistreerd. 3 4,3 
De naam van de zorginstelling in Peridos is niet correct geregistreerd. 2 2,9 

De '(Ondersteunende) zorgfunctionaris NIPT en combinatietest' van de 
zorginstelling in Peridos is niet correct geregistreerd. 2 2,9 

Het toestemmingsformulier dat getekend moet worden in het kader van de 
TRIDENT-2 wordt niet altijd ondertekend. 2 2,9 

De  'Gemachtigde contracten' in Peridos is niet correct geregistreerd. 1 1,4 
Het e-mailadres van de zorginstelling in Peridos is niet correct geregistreerd. 1 1,4 
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De verloskundige vraagt een NIPT aan via TRIDENT-2 wanneer een zwangere 
met een eerder kind met down-, edwards- of patausyndroom de NIPT wil laten 
uitvoeren. Dit is niet correct. 

1 1,4 

6.4 Counselors 
 
6.4.1. Toetsing bijscholingseisen 2019/2020/2021 
 

Counselors zijn, naast het hebben behaald van een erkende counselingscursus, ook 
verplicht relevante bij- en nascholing te volgen. In 2019 is een nieuwe bijscholingsronde 
gestart. Door minder aanbod van scholing vanwege de coronacrisis in 2020 is het jaar 2021 
betrokken bij de scholingsronde 2019 -2020 en wordt geen nieuwe scholingsronde gestart 
in dat jaar. Counselors krijgen de keuze voor de bijscholingsronde 2019/2020/2021 
minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te volgen, daarnaast is er een 
niet optionele bijscholing voor de 13-wekenecho in 2021.  

• Optioneel: De e-learning prenatale screening voor counselors te volgen (3 
accreditatiepunten). 

• Optioneel: Scholing op het gebied van prenatale screening. Bijvoorbeeld door het 
bijwonen regiobijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum. 
(minimaal 2 accreditatie punten). 

• Optioneel: Toets op counselingsvaardigheden prenatale screening (2 
accreditatiepunten). Dit gebeurt door in Traintool te reageren op korte 
videofragmenten, waarna een counselor uitgebreide terugkoppeling krijgt en naar 
verschillende competenties binnen de counseling wordt gekeken. De counselor 
ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail. Voor counselors die in 2019-2020 35-
50 counselingsgesprekken per jaar voeren, is deze toets verplicht. 

• Niet optioneel: Bijscholing 13-wekenecho (start in 2021). 

In tabel 23 staat het aantal counselors dat heeft deelgenomen aan de verschillende 
optionele scholingsactiviteiten in de jaren 2019 tot en met 2021.  

Tabel 23 Deelname bijscholingseisen in 2019, 2020 en 2021 
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  57 87 31 
Scholing op gebied van counseling 
(regiobijeenkomst, online webinar of 
gelijkwaardig) 

174 240 247 

E-learning 27 72 96 

 
 
6.4.2. Toetsing normaantallen counseling 
 
Onderstaande tabel geeft het resultaat weer van de toetsing op normaantallen, uitgevoerd 
in 2021 op de verrichtingen in 2020 na de correcties en consequenties voor contracten. Er 
waren 285 counselors actief per 31-12-2020. Met 259 (90.9%) van hen is gecommuniceerd 
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over de normaantallen door de SPSAO: 14 counselors hebben een ander regionaal centrum 
als primaire regio, 9 counselors zijn niet meer actief als counselor en 3 zorgverleners 
counselen inmiddels niet meer in de regio. 
Er zijn 24 counselors die in 2020 een kwaliteitsovereenkomst voor counseling hebben 
afgesloten. Naar hen is het aantal geregistreerde gesprekken gecommuniceerd, zonder 
consequenties bij een eventueel naar rato te laag aantal. Zij worden meegenomen in de 
beoordeling van 2022. Deze counselors zijn buiten beschouwing gelaten in onderstaande 
tabel. 
 
Tabel 24 Aantal verrichtingen per uitvoerder  
Type zorgverlener 
Kwaliteitseis aantal 
verrichtingen per 
jaar 

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 
Kwaliteitseis: 50 

235  198 (84.3%) 27 (13.5%) 10 (4.3%) 

 
6.4.3. Toelichting 
De 27 counselors die tussen de 35-49 gesprekken geregistreerd hadden in Peridos, zijn 
aangeschreven dat zij verplicht waren om de Traintool als bijscholing te doen. 22 van hen 
(81%) heeft de Traintool afgerond. Drie counselors gaven aan dat zij meer hadden 
gecounseld dan in Peridos stond geregistreerd. Zij hebben met terugwerkende kracht 
gegevens naar Peridos verstuurd en voldeden aan de kwantiteitsnorm. Zij kozen ervoor 
om de 2 andere bijscholingsonderdelen te volgen om te voldoen aan de bijscholingseisen. 
Eén counselor had in 2020 nogmaals de basiscursus counseling gevolgd. In deze cursus 
komen, net als bij de Traintool, counselingsvaardigheden aan bod, dus deze counselor 
werd vrijgesteld van Traintool. Eén counselor werkte inmiddels niet meer in de regio 
SPSAO, er is afgestemd met het andere regionaal centrum dat zij de verdere afwikkeling 
met deze counselor op zich zouden nemen. 

Van vier van de tien counselors die minder dan 35 gesprekken op hun naam hadden staan, 
is de counselingsovereenkomst na overleg ontbonden. Zij zijn niet meer actief als 
counselors in het kader van de prenatale screening. Vier counselors hebben minder kunnen 
werken door Covid-19. Met hen is afgesproken de overeenkomst actief te laten en te 
controleren of zij halverwege 2021 op de goede weg waren om de 35 gesprekken te halen. 
Dat is hen alle drie gelukt. Eén van de tien counselors kwam één gesprek te kort. Aangezien 
zij wel de Traintool had gedaan, is er geen consequentie aan verbonden. Met één counselor 
is afgesproken dat zij zou letten op een betere verdeling om in 2021 wel aan de norm te 
voldoen. Zij is inmiddels niet meer werkzaam in onze regio.  

 

7. INFORMATIEBEVEILIGING  
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Op landelijk niveau werken de RC’s en de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening 
(CLBPS) aan informatiebeveiliging. In 2019 is het Informatiebeveiligingsbeleid van RC’s en 
CLBPS vastgesteld. In augustus 2021 is het CLBPS NEN7510-certificeerd. De SPSAO en de 
andere RC’s beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming. Een landelijk 
beheerder met informatiebeveiliging als aandachtsveld ondersteunt de RC’s. De SPSAO is 
vertegenwoordigd in de Projectgroep Informatiebeveiliging RC’s. De primaire doelstelling 
is het werken conform de AVG en NEN 7510 én het streven naar een uniforme werkwijze 
bij de RC’s op het gebied van informatiebeveiliging. Er is een verwerkingenregistratie; de 
nodige verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten. Er is een beveiligingsincidentregister.  
Binnen de SPSAO is er een aanspreekpunt voor datalekken en er is een aandachtsvelder 
informatiebeveiliging benoemd. Informatiebeveiliging is een vast agendapunt tijdens het 
bureau-overleg van de SPSAO. 
 
De naleving van de AVG is een continu punt van aandacht. De verwerkersovereenkomsten 
en screening van nieuw personeel vindt plaats naar de vigerende regels. Bijna alle 
contracten met counselors en echoscopisten zijn vernieuwd in 2021 door de komst van he 
ETSEO. In 2021 zijn er 2 beveiligingsincidenten geweest bij de SPSAO, deze betroffen 
eenmaal het onterecht gebruik van een listserver en eenmaal een doorgestuurde mail waar 
gevoelige informatie onderstond. Deze zijn opgenomen in het 
beveiligingsincidentenregister, beoordeeld door de landelijk beheerder 
informatiebeveiliging en/of Functionaris Gegevensbescherming en op passende wijze 
afgehandeld. Deze zijn vermeld in tabel 25. Contractanten zijn in de afgelopen tijd 
meermaals gewezen op onterechte toegang tot Peridos. Het lijkt alsof daardoor incidenten 
bij contractanten zijn afgenomen.  
 
De SPSAO maakt gebruik van de ICT-infrastructuur van het Amsterdam UMC. Het 
Amsterdam UMC bewaakt de beveiliging van de gegevens die op de server worden 
opgeslagen. De SPSAO maakt gebruik van een deel van de g-schijf die is afgeschermd van 
de afdeling Verloskunde en Gynaecologie. Alleen de door de SPSAO aangewezen 
medewerkers hebben toegang tot dit deel van de server. Indien persoonsgegevens 
verstuurd moeten worden, gebruikt de SPSAO veilige e-mail en wordt aan zorgverleners 
gevraagd deze gegevens ook via veilige mail of ZorgMail te sturen.  
 
De tweede trimester 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 via een beveiligde Sharepoint 
omgeving en de beoordelaars kunnen de beelden zien ter beoordeling. 
  
 
Tabel 25 Beveiligingsincidenten in SPSAO-regio in 2021 

Oorsprong  Aantal  Inhoud Melding 
bij AP 

SPSAO 2 Eenmaal onterecht gebruik van een listserver, zonder 
mensen in de BCC te plaatsen 
Eenmaal werd een mail doorgestuurd waar gevoelige 
informatie onderstond. 

Nee 

 
 
  



Bestuurs- en kwaliteitsjaarverslag 2021 SPSAO versie 1  Pagina 35 van 37 
 

BIJLAGE 1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 
 
Plaats  Naam organisatie C ET TT 
Alkmaar Partners in Verloskunde x     
Alkmaar Verloskundig Echocentrum    x  
Almere Flevo ziekenhuis x x x  
Almere Geboortecentrum Medi-Mere x     
Almere Prenataal Screeningscentrum   x   

Almere Stg Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk 
Blauw x     

Almere Stg Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Geel x     

Almere Stg Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk 
Groen x     

Almere Verloskundigenpraktijk De Eerste Stap x x x  
Almere Verloskundigenpraktijk Het Geboorte atelier x     
Amstelveen Verloskundigenpraktijk De Lange x     
Amsterdam AmsterdamUMC  loc. AMC x x x 
Amsterdam Boven IJ Ziekenhuis x x  x 
Amsterdam D.P.J. Boonen verloskundigepraktijk x     
Amsterdam Echo Noord   x   
Amsterdam Geboortecentrum Geel x     
Amsterdam Geboortecentrum Rood x     
Amsterdam Hippocrates x x x  
Amsterdam Liva Verloskundig Centrum x     
Amsterdam OLVG Oost x x  x 
Amsterdam VC Oost Echopunt   x x  
Amsterdam Verloskundig Centrum NOVA locatie van Swinden x     
Amsterdam Verloskundig Centrum NOVA locatie IJburg x     
Amsterdam Verloskundigen aan 't IJ x     
Amsterdam Verloskundigen Oosterpark x     
Amsterdam Verloskundigen Vida x x  x 
Amsterdam Verloskundigenpraktijk Amsterdam Oost x     
Amsterdam Verloskundigenpraktijk Astrid Limburg x     
Amsterdam Verloskundigenpraktijk Bijlmermeer/Kraaiennest x     
Amsterdam  Verloskundigenpraktijk De Poort x   x  
Amsterdam Verloskundigenpraktijk Hygiea x  x x  
Amsterdam Verloskundigenpraktijk Nicolaas Witsenkade x     
Amsterdam Verloskundigenpraktijk Oostelijke Eilanden x     
Amsterdam Verloskundigenpraktijk Bilderdijk x     
Amsterdam Vroedvrouwenpraktijk Terra x     
Amsterdam Verloskundigcentrum Amsterdam West x     
Assendelft J. Chin ten Fung Woonings x     
Assendelft Verloskundigen e.o. - Danique Koeman x     
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Assendelft Verloskundigen e.o. 1666 x     
Beverwijk Rode Kruis Ziekenhuis x x x  
Beverwijk Verloskundige Praktijk x     
Beverwijk Verloskundigenpraktijk Uniek x   
Blaricum Tergooiziekenhuizen x x x  

Bussum Geboortehuis verloskundigenpraktijk Bussum-
Naarden x     

Castricum Verloskundigenpraktijk x     
Den Helder Geboortecentrum Den Helder & omstreken x     
Den Helder NoordWest Ziekenhuisgroep (voorheen Gemini) x x x  

Heemskerk Stichting BUCH/Echocentrum Midden 
Kennemerland   x x  

Heemskerk Verloskundige Praktijk x     
Heiloo Verloskundigenpraktijk Stralend x  x x  
Hilversum Materna Verloskundigenpraktijk x     
Hilversum Verloskundig Centrum t Gooi   x x  
Hilversum Verloskundigenpraktijk Aanvang x     
Hilversum Verloskundigenpraktijk De Eedenburgh x     
Huizen Verloskundecentrum Judith Govers x     
Huizen Verloskundigen Zuiderzee x     
IJmuiden Echoburo Babywatch  x x 
Kortenhoef Verloskunde Wijdemeren-Vreeland x     
Kortenhoef Verloskundige Praktijk x     
Krommenie Praktijk Poppie x x  x 

Landsmeer Landsmeer-Oostzaan-Amsterdam 
Verloskundigenpraktijk x     

Mijdrecht Verloskundig Maatsch. De Ronde Venen x     
Naarden Verloskundigenpraktijk Goed bevallen x     
Purmerend Dijklander Ziekenhuis locatie Purmerend    x  
Purmerend Verloskundigenpraktijk Groei x     
Purmerend  Zuxx Geboortezorg x x x  
Schagen Puur Verloskundigen x     
Schagen Screeningscentrum Noord-Holland Noord x x x  
Texel Verloskundigen Praktijk x     
Uitgeest Uitgeest-Akersloot Verloskundige Praktijk x     
Velserbroek Echocentrum Velsen   x x  
Velserbroek Velserbroek en IJmuiden Verloskundigenpraktijk x     
Volendam Verloskundigen Waterland Oost x     
Weesp  Verloskundigen aan de Vecht x     
Weesp Verloskundige Praktijk x     
Wormerveer Verloskundigenpraktijk Katleen Fissers x     
Zaandam Geboortecentrum Zaanstad x  x  
Zaandam Verloskundigenpraktijk Heilema x     
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Zaandam Verloskundigenpraktijk Lavita x     

Zaandam WAZ Echopraktijk Waterland Amsterdam 
Zaanstreek   x  x 

Zaandam Zaans Medisch Centrum x x  x 
* C=counselling, ET=Eerste trimester SEO en TT=tweede trimester SEO 
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