
 

 

Nieuwsbrief februari 2020 
 

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) 

informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom 

prenatale screening. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen 

naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 

085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl 
 

In deze nieuwsbrief: 

Peridos 

- Per kwartaal gegevens uploaden naar Peridos 

- Bereikbaarheid van Peridos vanuit het buitenland 

- Account Peridos strikt persoonlijk 

- Tijdig aanmelden nieuwe zorgverleners 

Echoscopie 

- Beleid wat te doen bij een verdikte NT < 11 weken 

- Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting aangepast 

- Evaluatie regionaal NT plan 

- Stand van zaken eerste trimester SEO (13 weken echo) 

- Casuïstiekbespreking 24 maart 2020 

Counseling: 

- Vaststellen aantal counselingsgesprekken 

Overig 

- NIPT nauwkeuriger dan verwacht 

Agenda 

Peridos 

Per kwartaal gegevens uploaden naar Peridos 

De regionale centra en het RIVM vragen de zorginstellingen om hun gegevens minimaal ieder kwartaal 

naar Peridos te uploaden. Het frequent en tijdig opladen van gegevens in Peridos geeft u een actueel 

overzicht over het aantal verrichtingen dat door u is uitgevoerd. Dit is van belang bij de toetsing van de 



normaantallen. 

De regionale centra controleren de gegevens na uploaden op volledigheid en koppelen eventuele fouten 

naar de zorginstellingen terug met het verzoek om deze fouten aan te passen in het bronsysteem. Tijdig 

opladen van gegevens naar Peridos voorkomt dat u veel correcties moet aanbrengen in één keer. 

Daarnaast kunt u in Peridos zelf nagaan hoeveel verrichtingen u heeft uitgevoerd in een bepaalde 

periode via het tabblad 'Rapportage', u vindt hier de handleiding. U kunt per type (counseling, SEO, NT-

meting en combinatietest) een rapport opvragen over het aantal verrichtingen dat u heeft uitgevoerd in 

een bepaalde periode. 

Het RIVM gaat, in overleg met de bronleveranciers, in 2020 de wijze van aanlevering aanpassen. De 

Excel-aanleveringen worden uitgefaseerd hetgeen een vereenvoudiging betekent voor de praktijken. 

Bereikbaarheid van Peridos vanuit het buitenland 

Peridos is alleen te bereiken vanuit Nederland, België en Duitsland. IP-adressen vanuit andere landen 

zijn geblokkeerd. Dit is gedaan omdat verreweg de meeste hack-pogingen uit het buitenland komen 

hetgeen op deze manier kan worden voorkomen. We willen dit nog een keer onder de aandacht 

brengen. Recent kon een zorgverlener vanuit het buitenland niet inloggen om een NIPT uitslag in te 

kunnen zien. 

Account Peridos strikt persoonlijk 

Graag wijzen wij u erop dat een Peridos-account strikt persoonlijk is. Wij merken dat er nog steeds 

zorgverleners en praktijkondersteuners zijn die gezamenlijk gebruik maken van één Peridos account. Dit 

is NIET toegestaan in het kader van de AVG. Het risico op datalekken en foutieve registraties wordt 

hiermee vergroot. Ook het gebruik van een hardware token om in te loggen in Peridos is strikt 

persoonlijk. 

Tijdig aanmelden nieuwe zorgverleners 

Na het aanmaken van een nieuwe gebruiker in Peridos kan het een aantal werkdagen duren voordat de 

gebruiker daadwerkelijk via zorgportaal in Peridos kan inloggen. Voor counselors is het van belang dat 

ze tijdig toegang hebben tot Peridos voor de NIPT-aanvragen en registratie van counselingsgesprekken. 

Wij verzoeken u hier rekening mee te houden bij het aanmelden van nieuwe counselors. Vraag om die 

reden ruim voor de gewenste startdatum een kwaliteitsovereenkomst aan via het aanvraagformulier op 

onze website, zodat de toegang tot Peridos tijdig geregeld kan worden. 
 

Echoscopie 

Beleid wat te doen bij een verdikte NT < 11 weken 

Naar aanleiding van de presentatie van prof. dr. Katia Bilardo tijdens de regiobijeenkomst van 18 

november jl., over “een verdikte NT voor en na 11 weken”, willen wij mede namens de afdeling Prenatale 

Geneeskunde van het Amsterdam UMC ter verduidelijking het volgende advies meegeven: 

Voorlopig alleen een NT ≥ 3,5 mm verwijzen > 11 weken (exclusie criterium voor NIPT). 

Er wordt nagedacht over een studie naar de vroege verdikte NT door Amsterdam UMC. 

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2018/10/20170405-_Handleiding-zorgverlenersrapportages.pdf


Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting aangepast 

In 2018 zijn de ‘kwaliteitseisen aan de NT-echoscopist’ gewijzigd. De werkgroep Kwaliteit Zorguitvoering 

heeft naar aanleiding hiervan de ‘kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting’ aangepast. Klik hier voor 

meer informatie. 

Evaluatie regionaal NT plan 

Vanwege de verminderde vraag naar combinatietesten als gevolg van de introductie van de NIPT, heeft 

het RCPSNH het regionaal NT plan dat is ingegaan op 1 september 2018 geëvalueerd en bijgesteld voor 

2020. Wij willen hiermee enerzijds de kwaliteit en anderzijds de beschikbaarheid van de NT-metingen 

voor de combinatietest in de regio zoveel mogelijk waarborgen. 

Dat betekent dat per 1 januari 2020 de combinatietest nog kan worden uitgevoerd in 7 NT-echocentra 

waarvoor in totaal 9 NT echoscopisten beschikbaar zijn. 
 

 

Op onze website vindt u het actuele overzicht en de bereikbaarheid van de NT-echoscopisten in de 

regio. 
 

Stand van zaken eerste trimester SEO (13 weken echo) 

Na de oplevering van de Verkenning 13-weken echo in mei 2019, is het RIVM gevraagd om te starten 

met de voorbereidingen voor een structureel echoscopisch onderzoek ter opsporing van structurele 

afwijkingen rond 13 weken zwangerschap. Het RIVM werkt samen met de verschillende 

beroepsgroepen, de regionale centra en de patiëntenorganisaties hard aan de voorbereidingen. 

Hierbij is het voorstel om naar de zorgverleners toe te communiceren met de term “eerste trimester SEO” 

en naar de zwangeren met de term “13 weken echo”. Definitieve besluitvorming hierover volgt nog. 

Er wordt gewerkt aan o.a.: 

• de kwaliteitsstandaard. Hierin wordt beschreven naar welke structuren tijdens het eerste trimester SEO 

gekeken dient te worden. 

• het vormgeven van de bijscholing. Ervaren echoscopisten en counselors dienen deze te volgen om het 

eerste trimester SEO uit te mogen voeren, dan wel over het eerste trimester SEO te kunnen counselen. 

• aanpassingen van de gehele informatiehuishouding, waaronder Peridos. Hierdoor is het ook 

https://www.rivm.nl/kwaliteitsbeoordeling-foetale-nekplooimeting-nt
https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2020/01/Overzicht-locaties-combinatietest-2020-def.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-februari-2020_45
https://www.rivm.nl/publicaties/verkenning-13-wekenecho?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening


daadwerkelijk mogelijk het eerste trimester SEO uit te voeren. 

• de voorbereidingen voor het aanpassen en ontwikkelen van materialen voor de zwangeren. 

• het in kaart brengen van de kosten van een eerste trimester SEO. Hiervoor vindt op dit moment een 

tariefonderzoek plaats. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor heeft 

ZonMW op 28 november 2019 een subsidieoproep uitgezet binnen het programma Zwangerschap en 

geboorte II. Indienen van onderzoeksvoorstellen kan tot 18 februari 2020. Naar verwachting vindt de 

vergunning plaats voor de zomer van 2020. Direct daarna starten de voorbereidingen voor het 

wetenschappelijk onderzoek. De beoogde looptijd van het project is vier jaar. 

Het landelijk onderzoek moet zich richten op de volgende hoofdvragen: 

• Wat is het effect van het eerste trimester SEO in Nederland in termen van deelname, resultaten, 

vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten? 

• Wat zijn de ervaringen van zwangere vrouwen (en hun partner) met het eerste trimester SEO? 

• Hoe kan het eerste trimester SEO geïmplementeerd worden en welke gevolgen heeft dit (eventueel) 

voor de bredere keten van verloskundige zorg? 

In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen over dit 

onderwerp. 
 

Casuïstiekbespreking 24 maart 2020 

U kunt zich nog aanmelden voor de casuïstiekbespreking op 24 maart 2020 die in samenwerking met de 

afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, wordt georganiseerd. 

Aanmelden kan door op deze link te klikken. 

Onderwerpen: 

- belangrijkste wijzigingen in nieuwe SEO leidraad 

- bespreking van aangeleverde casuïstiek uit de regio 

Wij hebben aan elke echocentrum gevraagd één casus hiervoor aan te leveren met daarnaast één casus 

vanuit de regio voor de rubriek “niet gezien of anders gezien”. Indien u dit nog niet heeft gedaan of 

wanneer u een leerzame casus tegenkomt, blijf deze vooral insturen naar de afdeling prenatale 

geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

Stuur uw casus (let er op dat vervolg onderzoek bekend is bij deze afdeling van VUmc en het kind reeds 

is geboren) op naar prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Wij verzoeken u 

vriendelijk doch dringend om deze informatie NIET te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid 

(AVG). 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p8Nqb8Wa_0mitwMBATl7hYJN5VP1YVZIhWoqgFyH8LtUNFBVSTk1OE5LRUg0RzM0SzJOUkFaVURURi4u
mailto:prenatalescreening@vumc.nl


Counseling 

Vaststellen aantal counselingsgesprekken 

In verband met de in november jl. aangepaste kwaliteitseisen counseling wordt door de regionale centra 

in februari 2020 het aantal verrichtingen per individuele counselor vast gesteld aan de hand van de 

gegevens die op 1 februari 2020 over het jaar 2019 in Peridos aanwezig zijn. Alle counselingspraktijken 

hebben hiervoor (herhaalde) separate berichtgeving per mail ontvangen om alle counselingsgegevens 

over 2019 vóór 1 februari 2020 aan te leveren. Volgens de landelijke kwaliteitseisen dient het voeren 

van counselingsgesprekken tot de regelmatige werkzaamheden van de counselor te behoren. 

 

• De counselor dient 50 gesprekken per jaar te voeren, zodat de counselor geoefend blijft in het 

counselen. 

• Voor de bijscholingsronde 2019-2020 geldt dat counselors die tussen de 35-50 counselingsgesprekken 

doen, verplicht zijn deel te nemen aan de vaardigheidstoets TrainTool. Deze counselors kunnen de toets 

maken in mei, juni of september 2020. In april 2020 worden hiervoor de eerste uitnodigingen verstuurd. 

• Counselors die minder dan 35 gesprekken hebben gevoerd in 2019, voldoen niet aan de 

kwaliteitsnorm. Van hen zal de kwaliteitsovereenkomst worden beëindigd. 

Het RCPSNH zal komende periode de counselors persoonlijk informeren die minder dan 50 

geregistreerde gesprekken hebben in Peridos over 2019. 

Counselors kunnen ook zelf in Peridos kijken hoeveel gesprekken voor hen in Peridos geregistreerd 

staan via het rapportage menu, klik hier voor de handleiding. 

Voor de volgende bijscholingsronde (2021 en verder) wordt aan de hand van de resultaten van de 

procesevaluatie en de ervaring met de huidige ronde gekeken naar hoe de kwaliteitseisen in de 

toekomst worden vorm gegeven. 

Overig 

NIPT nauwkeuriger dan verwacht 

In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) sinds 1 april 2017 in onderzoeksverband 

aangeboden aan alle zwangere vrouwen als alternatief voor de combinatietest (TRIDENT-2 studie). Op 7 

november 2019 zijn in het toonaangevende tijdschrift American Journal of Human Genetics de resultaten 

van het eerste jaar gepubliceerd. De resultaten laten zien dat de Nederlandse NIPT nauwkeuriger test 

dan op basis van studies werd verwacht. De grote meerderheid van de zwangeren die kiest voor NIPT 

wil ook andere bevindingen dan down-, edwards-, en patausyndroom horen. 
 

 

 

 

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2018/10/20170405-_Handleiding-zorgverlenersrapportages.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002929719303933?via%3Dihub&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre+en+neontale+screening


Agenda 

Vrijdag 7 februari 2020: Basiscursus counselen voor prenatale screening 

Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC. Informatie en aanmelding via de website van de SPSAO. 

Woensdag 26 februari 2020: Symposium foetale echoscopie 

Locatie : Amsterdam Rai, Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam, Zaal E - Entree F 

Programma en inschrijven via de website van de SPSAO. 

Kosten : € 99,- incl. koffie/thee, lunch, goodiebag & entree negenmaandenbeurs 

Accreditatie : KNOV, NVOG, BEN 

Dinsdag 24 maart 2020: Casuïstiekbespreking voor echoscopisten die werkzaam zijn bij een 

echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH. 

Locatie: VUmc, vergaderzaal ‘De Waver’. De zaal is open vanaf 16:30 uur, het programma begint om 

17:00 uur. Voor broodjes wordt gezorgd. 

U kunt zich hier online inschrijven 

Accreditatie bij de BEN en de KNOV is aangevraagd (2 punten). 

Woensdag 22 april 2020 Valedictory Symposium Prof. Katia Bilardo “Looking Back To The 

Future” 

Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam 

De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur tot ca. 17:00 uur. 

Meer informatie over het aanmelden (vóór 1 maart) en programma vindt u via deze link. 

Dinsdag 9 juni 2020: gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH 

Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, collegezaal 4. 

De zaal is open vanaf 12:30 uur, het programma begint om 13:00 uur tot ca. 17:00 uur. 

Informatie over programma en inschrijving volgt. 
 

 

 

Uitschrijven | Je abonnement beheren 

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland  

Zwaansvliet 5  |  1081 AP  Amsterdam  |  085 06 40 414 

KvK 70201250  contact@rcpsnh.nl   www.rcpsnh.nl  
  

 

https://www.spsao.nl/basiscursus-counselen-over-pren-screening-25-november-2019/
https://www.spsao.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p8Nqb8Wa_0mitwMBATl7hYJN5VP1YVZIhWoqgFyH8LtUNFBVSTk1OE5LRUg0RzM0SzJOUkFaVURURi4u
https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2020/02/Valedictory-Symposium-NL.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-februari-2020_45
https://rcpsnh.nl/archief/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://rcpsnh.nl/archief/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
mailto:contact@rcpsnh.nl
http://www.rcpsnh.nl/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-februari-2020_45


 

 

Nieuwsbrief maart 2020 
 

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) 

informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom 

prenatale screening. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u 

vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via 

telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl 
 

In deze nieuwsbrief: 

Algemeen 

- Scholingsbijeenkomsten van regionale centra en Coronavirus (COVID-19) 

- Afscheid Brigid Kars-Walker 

Echoscopie 

- 13 weken echo/ eerste trimester SEO 

Counseling: 

- Kwaliteitseisen counseling - aantal counselinggesprekken en Traintool 

- Risico’s registratie op andermans naam 

- Versturen spiegelinformatie 

Overig 

- Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website 

- Vertaling Folders 

Agenda 

Algemeen 

Scholingsbijeenkomsten van regionale centra en Coronavirus (COVID-19) 

Wegens de toenemende verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) hebben de regionale centra in 

onderling overleg besloten voorlopig de bijeenkomsten ten behoeve van scholing van zorgverleners niet 

door te laten gaan. 

De regionale centra vinden het belangrijk dat de zorgverleners beschikbaar blijven om zorg te kunnen 

verlenen. Daarnaast willen ze het risico op verspreiding van het virus onder zorgverleners zo klein 



mogelijk maken. Overigens zijn er al zorgcentra die intern afspraken hebben dat het personeel in dienst 

van het centrum niet naar onderwijs en opleidingsbijeenkomsten mag gaan tijdens deze periode. 

 

Dit betekent dat de casuïstiekbespreking van het RCPSNH op 24 maart NIET doorgaat en wordt 

uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. U wordt hierover geïnformeerd. 

De gezamenlijke regiobijeenkomst op 9 juni blijft vooralsnog geagendeerd . 

Afscheid Brigid Kars-Walker 

18 februari 2020 was de laatste werkdag van onze lieve collega Brigid. Zij geniet inmiddels van haar 

welverdiende pensioen. Wij bedanken Brigid enorm voor haar inzet en voor alles wat zij, vanaf de 

beginperiode van het landelijke programma prenatale screening, heeft bijgedragen. 

We wensen haar veel geluk en een goede gezondheid toe samen met haar man en zullen haar als 

gezellige collega missen. 
 

 

Echoscopie 

13 weken echo/ eerste trimester SEO 

Wij zijn in afwachting van een door het RIVM/CvB opgesteld nieuwsbericht over de ontwikkelingen/stand 

van zaken betreffende dit onderwerp. Zodra we deze hebben ontvangen, berichten wij u hierover. 
 

Counseling 

Kwaliteitseisen counseling - aantal counselinggesprekken en Traintool 

Conform de landelijke kwaliteitseisen dient een counselor minimaal 50 counselingsgesprekken per jaar 

te voeren, zodat een counselor voldoende geoefend blijft in het counselen. Daarnaast dient een 

counselor zich voldoende bij te scholen. Counselors krijgen de keuze voor de bijscholingsronde 2019-

2020 minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te volgen, waaronder de toets op de 

counseling-vaardigheden (Traintool). 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening


Als counselor wordt u elk jaar gecontroleerd door uw RC op het aantal gesprekken. Het RC houdt daarbij 

rekening met een periode van afwezigheid (indien met geldige reden en doorgegeven aan het RC). 

• Indien u minimaal 50 gesprekken heeft gevoerd in een jaar, voldoet u aan de kwaliteitseis m.b.t. 

het aantal gesprekken en is het maken van Traintool een optioneel onderdeel in de bijscholing. 

• Indien u 35-49 gesprekken heeft gevoerd in een jaar, voldoet u op dit onderdeel aan de 

kwaliteitseisen na deelname aan Traintool. Dit geldt ongeacht welke en hoeveel 

bijscholingsonderdelen u al heeft gedaan. Dit geldt ook voor counselors die in 2018 of 2019 zijn 

afgestudeerd en tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken hebben gevoerd, om zo feedback 

te krijgen op de counselingsvaardigheden. In dit geval ontvangt u een uitnodiging tot het maken 

van Traintool.* Deze uitnodiging is niet vrijblijvend. Dit is ook duidelijk omschreven in de 

uitnodiging. 

• Indien u minder dan 35 gesprekken heeft gevoerd in een jaar, voldoet u niet op dit onderdeel 

aan de kwaliteitseisen en zal het RC contact met u opnemen over de mogelijke consequenties 

voor uw kwaliteitsovereenkomst. Indien dit het gevolg is van langdurige afwezigheid met een 

geldige reden, kan het RC besluiten dat u voldoet na deelname aan Traintool. 

Tenslotte een advies: 

Als u niet veel counselingsgesprekken voert en om welke reden dan ook niet aan de 50 gesprekken 

komt, kies dan voor het maken van Traintool als één van de drie optionele bijscholingsonderdelen. Zo 

voorkomt u dat u naar aanleiding van het aantal gevoerde counselingsgesprekken, Traintool nog dient te 

maken bovenop de gevolgde bijscholingen. 

* Het RC beoordeelt of iemand wordt uitgenodigd voor Traintool rekening houdend met alle 

omstandigheden. 
 

Risico’s registratie op andermans naam 

De Regionale Centra prenatale screening bemerken dat het voorkomt dat counselingsgesprekken of in 

Peridos of in het cliëntenregistratiesysteem op naam van een andere counselor geregistreerd worden 

dan op naam van degene die in werkelijkheid gecounseld heeft. Belangrijk voor de zorginstelling en de 

betrokken zorgverleners is dat de registratie op andermans naam risico’s geeft op aansprakelijkstelling in 

geval van ontevreden cliënten en vanwege deze vorm van fraude. 

Wij willen u wijzen op uw en onze plichten in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), zoals het borgen van de juistheid van gegevens, de beveiliging van de 

verwerking van persoonsgegevens en het melden van een inbreuk hierop. Het Regionaal Centrum zal 

registratie op andermans naam moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het RIVM. 

Tevens kan een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodig zijn. 

De risico’s zijn eenvoudig te voorkomen door de counseling prenatale screening in uw organisatie alleen 

te laten uitvoeren door counselors die een kwaliteitsovereenkomst counseling hebben én geregistreerd 

zijn in uw zorginstelling als counselor. De counselingsgesprekken moeten geregistreerd worden op de 



naam van degene die het counselingsgesprek heeft gevoerd. Deze naam mag niet gewijzigd worden 

voorafgaand aan de aanlevering van de gegevens aan Peridos. 

Voor meer informatie hierover, zie www.peridos.nl/avg. 

Versturen spiegelinformatie 

De regionale centra zullen binnenkort per mail spiegelinformatie sturen aan de counselingspraktijken 

betreffende het jaar 2018. De regionale centra versturen deze informatie zodat voor hen inzichtelijk is 

waar vrouwen voor kiezen in hun praktijk ten opzichte van het regionale gemiddelde. Het percentage 

vrouwen dat koos voor de NIPT is ook hierin opgenomen evenals informatie betreffende de uitkomsten 

van de screening ten opzichte van de regio. De reden dat deze rapporten pas in 2020 verstuurd worden 

is dat er een paar technische hindernissen genomen moesten worden om deze rapporten te kunnen 

versturen, op een landelijk uniforme wijze. De regionale centra streven ernaar deze spiegelinformatie in 

de toekomst sneller na afloop van het betreffende jaar te versturen. 
 

Overig 

Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website 

Vanaf 6 februari is alle informatie over prenatale en neonatale screeningen te vinden op één website 

voor zowel publiek als professional. De nieuwe website heet www.pns.nl en zal t.z.t. de 

website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl volledig vervangen. 

Op www.pns.nl vindt u de volgende 5 screeningsprogramma’s bij elkaar: 

 

• PSIE (bloedonderzoek zwangeren) 

• Down-, edwards-, patausyndroom 

• 20 wekenecho 

• Hielprik 

• Gehoorscreening 

Informatie voor publiek over prenatale screening 

Sinds een paar jaar wijzen verloskundig hulpverleners zwangeren op het bestaan van de 

website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook deze informatie is vanaf nu te vinden op de 

nieuwe website www.pns.nl. 

We zorgen er voor dat bezoekers van www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl automatisch terecht 

komen op www.pns.nl. Op www.pns.nl staat dezelfde informatie als 

op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl, wel is de volgorde van de informatie en de structuur anders 

op de nieuwe site. 

Op www.pns.nl/prenatale-screeningen vindt u informatie over: 

• PSIE (bloedonderzoek zwangeren) 

• Down-, edwards-, patausyndroom 

• 20 wekenecho 

https://www.peridos.nl/avg/
https://www.pns.nl/
https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
https://www.pns.nl/
https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
https://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/
https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
https://www.pns.nl/prenatale-screeningen


Voorlichtingsmaterialen aanpassen 

In voorlichtingsmaterialen van het RIVM zoals de folders zullen links 

naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl vervangen worden door links naar pagina’s 

op www.pns.nl. Dit zal geleidelijk gaan. 

U hoeft niet gelijk uw links aan te passen. Bezoekers 

van www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl komen automatisch terecht op een pagina 

van www.pns.nl. Wilt u op termijn ook in uw eigen voorlichtings-materialen en website de oude links 

vervangen door de nieuwe? 

Heeft u vragen over de nieuwe website, of suggesties? Mail dan naar cvb@rivm.nl 

Vertaling folders 

Folders over screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO worden voortaan alleen nog 

vertaald in het Arabisch, Engels, Pools en Turks. De vertaalde foldertekst zal beschikbaar komen via de 

website van het RIVM. Geef zwangeren met een voorkeur voor informatie in het Arabisch, Engels, Pools 

of Turks een link naar de informatie of print eventueel de informatie zelf uit. 
 

Agenda 

Dinsdag 24 maart 2020: casuïstiekbespreking voor echoscopisten die werkzaam zijn bij een 

echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH. 

DEZE BIJEENKOMST IS GECANCELD, WORDT VERPLAATST NAAR NADER TE BEPALEN DATUM. 

Woensdag 22 april 2020: valedictory Symposium Prof. Katia Bilardo “Looking Back To The Future” 

Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam 

De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur tot ca. 17:00 uur. 

Meer informatie over het aanmelden (vóór 1 maart) en programma vindt u via deze link. 

NOG GEEN INFORMATIE ONTVANGEN OVER DOORGANG VAN DEZE BIJEENKOMST. 

Dinsdag 9 juni 2020: gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH 

Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, collegezaal 4. 

De zaal is open vanaf 12:30 uur, het programma begint om 13:00 uur tot ca. 17:00 uur. 

Informatie over programma en inschrijving volgt. 

DEZE BIJEENKOMST GAAT VOOR ALSNOG DOOR. 
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Nieuwsbrief april 2020 
 

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) 

informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom 

prenatale screening. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u 

vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via 

telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl 

In deze nieuwsbrief: 

Coronacrisis 

- Prenatale screening gaat door 

- Tijdige uitvoering SEO 

- Advies gebruik mondkapjes 

Counseling 

- Scholing TrainTool 

Echoscopie 

- Stand van zaken eerste trimester SEO (13 wekenecho) 

NIPT 

- NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels 

- Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom feestdagen in het voorjaar van 2020 

Combinatietest 

- Bericht laboratorium Star-SHL 

Peridos 

- Herinnering gegevenslevering per kwartaal 

- Aantallen verrichtingen zelf inzien via Peridos 

Agenda 

Coronacrisis 

Prenatale screening gaat door 



Afgelopen vrijdag 27 maart stuurden wij u reeds een mail hierover. Wij vinden het belangrijk om deze 

informatie ook in deze nieuwsbrief op te nemen. 

De combinatietest, NIPT en het SEO zijn medische onderzoeken. Deze onderzoeken zijn belangrijk en 

kunnen niet uitgesteld worden. Daarom gaan deze onderzoeken ook nu, tijdens de coronacrisis door. 

Het is belangrijk dat u deze onderzoeken veilig kunt uitvoeren. Daarom volgen we het landelijke beleid 

en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen. Zo zijn er aanvullende maatregelen opgesteld m.b.t. 

het SEO. Bekijk de aanvullende maatregelen op de website van het RIVM over prenatale screening. 

Op 27 maart zijn deze maatregelen herzien, zo is o.a. toegevoegd waar Persoons Beschermende 

Middelen opgevraagd kunnen worden indien van toepassing en wordt het dringende advies gegeven dat 

de zwangere alléén op het echospreekuur komt. Ook vindt u hier informatie over de counseling en de 

NIPT. Hier zijn recent geen wijzigingen in de tijdelijke maatregelen doorgevoerd. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat er momenteel veel van u wordt gevraagd. Ondanks alles is uw inzet en 

betrokkenheid enorm. Via deze digitale weg willen we u dan ook graag bedanken. 

Vragen en dreigende problemen 

Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits) problemen in de uitvoering van de prenatale screening? Neem 

dan contact op met ons (RCPSNH) op. Dan kunnen we op zoek gaan naar een oplossing. 

Tijdige uitvoering SEO 

Tijdige uitvoering van het SEO is belangrijk vanwege eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslagtermijn 

na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Zeker nu tijdens de coronacrisis dient hier 

extra scherp op gelet te worden. 

 

Zoals in het tijdelijk aangepaste beleid SEO is te lezen is het advies t.a.v. nog in te plannen SEO 

afspraken: probeer deze niet later dan 19+0 weken in te plannen. Is de zwangere mogelijk besmet op 

het moment van het SEO? Dan is er voldoende tijd het SEO later uit te voeren. 

Wij vragen counselors om zwangeren hierop voor te bereiden, zodat hier bij de planning van de 

afspraken voor het SEO rekening mee kan worden gehouden. 

Advies gebruik mondkapjes 

Waarom wordt het standaard dragen van mondkapjes voor echoscopisten niet geadviseerd? 

Het klopt dat in Nederland de mondkapjes schaars zijn. Dat is niet de reden waarom wordt geadviseerd 

om niet standaard een mondkapje te dragen bij het uitvoeren van een SEO bij een zwangere zonder 

klachten. 

Op de website van het RIVM kunt u hier meer over lezen. Op deze website zijn duidelijke instructies 

te vinden over hoe te handelen bij ‘zwangere zonder klachten‘, ‘zwangere met klachten’ en 

‘echoscopist met klachten’. 

Als blijkt dat het verkrijgen van PBM’s (persoons beschermende middelen) via ROAZ moeizaam loopt, 

laat aan ons dit weten via contact@rcpsnh.nl. Wij stellen het RIVM/CvB hiervan op de hoogte. Mogelijk 

kunnen zij hierbij helpen. 
 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
mailto:contact@rcpsnh.nl


Counseling 

Scholing TrainTool 

Vanwege de huidige coronacrisis en de druk die dit met zich meebrengt in de zorg, is landelijk besloten 

de actieve uitnodigingen voor TrainTool tot 1 juli te stoppen. 

 

Wij willen u in deze periode niet onnodig belasten met activiteiten rondom bijscholing en wij hebben alle 

begrip voor de situatie waarin u zich mogelijk bevindt. Zorgverleners die dat zelf wensen, kunnen zich 

nog steeds aanmelden voor Traintool door een email te sturen naar contact@rcpsnh.nl. Hierop volgt dan 

een uitnodiging binnen twee weken. 

Als u bent gevraagd aan TrainTool deel te nemen om zo te voldoen aan de aangepaste landelijke 

kwaliteitseisen counseling, kan dit desgewenst worden uitgesteld naar later in het jaar in plaats van in de 

komende twee maanden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. 

Bent u op dit moment wél in de gelegenheid om TrainTool te maken, omdat u vanwege de afschaling 

van verloskundige controles/begeleiding wat meer ruimte heeft om tijd te besteden aan digitale scholing, 

geef dit dan aan ons door via contact@rcpsnh.nl 
 

Echoscopie 

Stand van zaken eerste trimester SEO (13 wekenecho) 

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft het RIVM gevraagd voorbereidingen te 

treffen voor het implementeren van de 13 wekenecho, oftewel het eerste trimester SEO in Nederland. Op 

dit moment wordt hard gewerkt aan deze voorbereidingen. Het RIVM werkt hiervoor nauw samen met de 

verschillende beroepsgroepen, de regionale centra, vertegenwoordiging van de patiëntenorganisaties en 

vakinhoudelijk experts. 

Het eerste trimester SEO in onderzoek setting 

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dat wil zeggen dat 

het RIVM, samen met bovengenoemde partijen, het eerste trimester SEO in Nederland implementeert 

als landelijk bevolkingsonderzoek. Maar dat indien een zwangere wil deelnemen aan het eerste trimester 

SEO, zij ook deelneemt aan het wetenschappelijk onderzoek. Dit is vergelijkbaar met de NIPT in 

Nederland. 

Voor het uitvoeren van dit onderzoek heeft ZonMW op 28 november 2019 een subsidieoproep uitgezet 

binnen het programma Zwangerschap en geboorte II. Indienen van een onderzoeksvoorstel kon tot en 

met 18 februari 2020. Naar verwachting vindt de gunning plaats voor de zomer van 2020. 

 

Kwaliteitsstandaard 

Inmiddels is de kwaliteitsstandaard vastgesteld. Hierin is beschreven naar welke structuren tijdens het 

eerste trimester SEO gekeken moet worden. Deze standaard is in de Programmacommissie Prenatale 

Screening van het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek besproken en vastgesteld. De 

kwaliteitsstandaard voor het eerste trimester SEO is hier te vinden. 

mailto:contact@rcpsnh.nl
mailto:contact@rcpsnh.nl
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsstandaard-eerste-trimester-seo-ter-informatie


 

De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld samen met vakinhoudelijke experts, vertegenwoordigers van de 

KNOV, NVOG, BEN, VKGL, VKGN, de Regionale Centra en het RIVM Centrum voor Bevolkings-

onderzoek. 

 

Verloop informatievoorziening 

Het invoeren van een dergelijke screening is uiterst complex waarin de voortgang afhankelijk is van vele 

zaken. Wij begrijpen dat er nog veel vragen leven bij de zorgverleners en doen ons uiterste best deze te 

adresseren. Tegelijkertijd begrijpen wij dat zorgverleners op dit moment de handen vol hebben aan de 

gevolgen van de coronacrisis. Zodra er nieuwe feiten te melden zijn in de voortgang van de 

implementatie van de eerste trimester SEO, zoals opleiden van echoscopisten, bijscholen van 

counselors, ICT en verdere details die een succesvolle implementatie mogelijk moeten maken, zullen wij 

u onverwijld informeren. 
 

NIPT 

NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels 

Het bloedafnameformulier dat de zwangere krijgt na een NIPT-aanvraag, is vertaald in het Engels. U 

vindt het formulier op www.peridos.nl, onder de vertaling van het toestemmingsformulier. 

 

Indien de zwangere geen Nederlands kan lezen, maar wel Engels, geeft u haar zowel het 

Nederlandstalige NIPT-bloedafnameformulier alsook de Engelse vertaling hiervan. Wanneer er veel 

Engelstaligen in uw praktijk komen, is het wellicht prettig om een aantal formulieren op voorraad te 

hebben. Vergeet niet de zwangere te wijzen waar de Peridoscode op het Nederlandse 

bloedafnameformulier staat. 

Sluitingsdagen NIPT laboratoria rondom feestdagen in het voorjaar van 2020 

De NIPT labs in de regio's Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten op de volgende dagen: 

- 2de Paasdag - maandag 13 april 

- Koningsdag - maandag 27 april 

- Bevrijdingsdag - dinsdag 5 mei 2020 

- Hemelvaartsdag - donderdag 21 mei 

- 2de Pinksterdag - maandag 1 juni 

 

Voor alleen de regio Maastricht geldt dat het NIPT lab open is tijdens de feestdagen in het voorjaar. 

Tussen afname en verwerking van het bloed mag maximaal 4 dagen zitten. Let u rond onderstaande 

dagen dus op de duur van het transport van de bloedbuizen want bloed dat te laat binnenkomt wordt 

afgekeurd! De laboratoria moeten nog tijd hebben om het ontvangen materiaal direct te verwerken 

d.w.z. dat bloed, daar waar in schema aangegeven, na 12.00 uur niet meer in ontvangst genomen wordt. 
 

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2020/02/02.04.04-4-20200212-Blood-draw-information-for-the-client.pdf


 

Let op: u kunt gebruik maken van verzending per koerier in plaats van medische post rondom deze 

feestdagen. Voor samples voor het VUmc is dit de enige optie op Goede vrijdag, omdat de postkamer 

die dag gesloten is (NIPT monsterontvangst en lab zijn wel open). 

De koerierskosten kunt u declareren zoals vermeld in de dienstverleningsovereenkomst. De bezorg-

adressen van de 3 NIPT labs treft u hier en zijn te vinden in de DVO TRIDENT-2. 
 

 

 

 

https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2020/04/Bezorgadressen-NIPT-labs-voor-koeriers.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-april-2020_50


Combinatietest 

Bericht laboratorium Star-SHL 

Ook in deze uitdagende barre tijden van de coronacrisis, biedt Star-shl waar mogelijk continuïteit in de 

uitvoering van de serumanalyses in het kader van de combinatietest. 

Wijzigingen in verband met afname van serumtesten 

Op 12 maart jl. vond een gesprek plaats met een vertegenwoordiging van het RIVM en van de regionale 

centra in verband met het afgenomen aantal serumtesten in 2019 ten opzichte van 2018. 

Naar aanleiding daarvan zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 

1. Uitvoering analyse 

De serumtesten ten behoeve van de combinatietest zullen met ingang van 1 april 2020 alleen nog op 

dinsdagen en vrijdagen worden uitgevoerd. Rapportage van de uitslagen vindt binnen 3 werkdagen 

plaats. Bereikbaarheid per mail (bij voorkeur) en telefonisch wordt zoveel als mogelijk op alle werkdagen 

geborgd. 

 

2. Tarief 

Als gevolg van het teruglopende aantal is Star-shl genoodzaakt met ingang van 1 april 2020 het 

maximum van het afgeleide NZa-tarief van €71,38 per serumtest in rekening te brengen. Dit afgeleide 

NZa tarief werd in de afgelopen jaren ook gehanteerd door het RIVM en andere regiolaboratoria. Het 

tarief van de com-binatietest blijft voor de zwangere ongewijzigd. 

(NZa tarief voor 2020: €180,12 voor een eenling/eerste van een meerling en € 108,74 voor elk volgend 

kind van een meerling. Het verschil tussen deze bedragen is het serumtarief van € 71,38) 

Afname en verzending rond de komende feestdagen 

Hierbij herinneren wij u aan de hiervoor gemaakte werkafspraken die te vinden zijn 

op www.peridos.nl met betrekking tot bewaren en verzenden van serum ten behoeve van de 

combinatietest: 

• Bij bloedafname op een dag voorafgaand aan een weekend dat is verlengd door een 

aaneengesloten feestdag (op vrijdag of maandag en/of dinsdag), dient het serum ingevroren* te 

worden om vervolgens de eerst volgende werkdag te versturen. 

• Bij bloedafname op woensdag vóór donderdag Hemelvaartsdag dient het serum ingevroren* te 

worden om op maandag te versturen. 

• Wij maken u erop attent dat dinsdag 5 mei dit jaar een officiële feestdag is. Voor deze datum 

verzoeken wij u serum dat op vrijdag 1 mei of maandag 4 mei afgenomen is, tot en met 5 mei 

ingevroren te bewaren en op woensdag 6 mei te versturen. De maatregelen rond het 

Coronavirus hebben geen invloed op dit besluit. 

• S.v.p. op het bloedafname formulier noteren dat het serum is ingevroren van tot datum>. 

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2019/08/20190830-Werkafspraken-Star-SHL-labworkflow-combinatietest-versie-voor-op-Peridoswebsite-v082019.pdf
https://www.peridos.nl/


• Géén afnamebuis invriezen. De afnamebuizen zijn namelijk niet geschikt om in te vriezen. Eerst 

de buis afdraaien (centrifugeren) en daarna het bovenstaande (=serum) afgieten in een plastic 

verzendbuis. Deze buis met serum kan worden ingevroren. 

• Een alternatief is de bloedafname te verplaatsen (afhankelijk van de duur van de zwangerschap) 

tot de eerst volgende werkdag na weekend/feestdag. 

* Let op: géén afnamebuis invriezen. De afnamebuizen zijn namelijk niet geschikt om in te vriezen. Eerst 

de buis afdraaien (centrifugeren) en daarna het bovenstaande (=serum) afgieten in een plastic 

verzendbuis. Deze buis met serum kan worden ingevroren. 

Star-SHL wenst u veel sterkte toe bij het verlenen van de verloskundige zorg in deze coronacrisis. 
 

Peridos 

Herinnering gegevenslevering per kwartaal 

Tijdig aanleveren van gegevens aan Peridos voorkomt dat de zorginstellingbeheerder veel correcties 

moet aanbrengen in één keer. De regionale centra en het RIVM hebben afgesproken dat de 

zorginstellingen ieder kwartaal de gegevens dienen aan te leveren in Peridos, bij voorkeur in de 1e week 

van januari, april, juli en oktober. Nadat de gegevens zijn aangeleverd, controleert RCPSNH de 

gegevens op volledigheid en koppelt eventuele fouten terug naar de zorginstellingen met het verzoek 

deze fouten aan te passen in het bronsysteem. Terugkoppeling gebeurt door middel van een notificatie 

vanuit Peridos. Daarnaast blijft het RIVM in overleg met de bronleveranciers om de wijze van 

aanlevering aan te passen en te vereenvoudigen. 

Aantallen verrichtingen zelf inzien via Peridos 

In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen (counseling, 

NT en SEO) in een geselecteerde periode in Peridos zijn geregistreerd op naam van de zorgverlener. 

Hetzelfde rapport kan ook door de zorginstellingbeheerder worden opgevraagd voor alle zorgverleners 

binnen de praktijk. 

 

Houdt u er rekening mee dat: 

Als u de meest actuele aantallen wil zien, de gegevens door de zorginstellingsbeheerder van de praktijk 

moeten zijn aangeleverd in Peridos. Na aanleveren van de gegevens zal het Regionaal Centrum de 

gegevens importeren in Peridos en controleren op fouten. Zodra dit gedaan is worden de gegevens pas 

de volgende dag verwerkt in de zorgverlener rapportages. 

 

Klik hier voor de handleiding voor het opvragen van de zorgverlenersrapportages. 
 

 

 

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2020/01/01.01.01.-20200128-beschrijving-zorgverlenersrapportage-v1.2.pdf


Agenda 

Dinsdag 9 juni 2020: gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH 

Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, collegezaal 4. 

De zaal is open vanaf 12:30 uur, het programma begint om 13:00 uur tot ca. 17:00 uur. 

Informatie over programma en inschrijving volgt. 

ONDER VOORBEHOUD I.V.M. DE CORONACRISIS 

Donderdag 3 september 2020: Valedictory Symposium prof. Katia Bilardo “Looking Back To The 

Future” 

Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam 

De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur tot ca. 17:00 uur. 

Meer informatie over het aanmelden en programma vindt u via deze link. 

DEZE BIJEENKOMST IS I.V.M. DE CORONACRISIS VERPLAATST VAN 22 APRIL NAAR 3 

SEPTEMBER 2020 
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Nieuwsbrief mei 2020 
 

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) 

informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom 

prenatale screening. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u 

vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via 

telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl. 
 

In deze nieuwsbrief: 

Peridos 

- Rechtmatig gebruik Peridosaccount + risico’s registratie op andermans naam 

- Geen expliciete toestemming nodig voor opname van counseling gegevens in Peridos bij afzien van 

verdere deelname aan prenatale screening 

Counseling en echoscopie 

- Evaluatie toetsing normaantallen 2019 counseling en SEO regio RCPSNH 

- Deelname counselingsvaardigheidstoets TrainTool 

NIPT 

- NIPT-aanvragen zonder geregistreerde counseling 

Overig 

- Gezamenlijke Regiobijeenkomst 9 juni en Basiscursus Counselen 12 juni geannuleerd 

Agenda 

Peridos 

Rechtmatig gebruik Peridosaccount + risico’s registratie op andermans naam 

Op de AVG-pagina van Peridos treft u informatie aan over het rechtmatig gebruik van uw Peridosaccount 

en de risico’s over registratie op andermans naam. Wij willen u vragen deze informatie goed tot u te 

nemen. 
 

https://www.peridos.nl/avg/


Geen expliciete toestemming nodig voor opname van counseling gegevens in 

Peridos bij afzien van verdere deelname aan prenatale screening 

Op 12 december 2019 stelde de Programmacommissie een beleidswijziging vast met betrekking tot de 

opslag van gegevens over counseling in Peridos. Besloten is dat indien de zwangere na counseling 

afziet van verdere deelname aan de prenatale screening, zij geen expliciete toestemming hoeft te geven 

voor de opslag van counselingsgegevens in Peridos. 

Oude beleid 

Voorheen was het beleid gebaseerd op het uitgangspunt dat de prenatale screening na de counseling 

start. Toen gold dat wanneer een zwangere na het counselingsgesprek afzag van deelname aan 

prenatale screening (of nog geen keuze had gemaakt), de counselor toestemming moest vragen voor de 

opslag van gegevens over het counselingsgesprek in Peridos. De expliciete toestemming was nodig, 

omdat er geen sprake was van veronderstelde toestemming. Dat laatste was volgens het oude beleid 

pas het geval wanneer de zwangere kiest voor deelname aan prenatale screening. 

Nieuwe beleid 

Er is geen expliciete toestemming nodig van de zwangere voor het aanleveren van counselingsgegevens 

aan Peridos wanneer zij afziet van verdere deelname aan de prenatale screening. Reden voor deze 

wijziging is dat de toestemming van de zwangere voor het aanleveren van de counselingsgegevens aan 

Peridos verondersteld mag worden, vanwege de deelname aan het counselingsgesprek. Counseling is 

namelijk een essentieel onderdeel van een zorgvuldig screeningsaanbod en wordt ook als zodanig 

aangeboden aan de zwangere. De counseling is onderdeel van de prenatale screening. Bij de 

counseling start de screeningsbehandelingsovereenkomst en de dossierplicht die daarbij nodig is (Wet 

op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO). Voor de registratie van het gegeven dat 

gecounseld is, is daarom geen aparte, expliciete toestemming vereist. 

Wat betekent dit voor u in de praktijk? 

Wanneer u een zwangere vrouw gecounseld heeft over prenatale screeningsonderzoeken, hoeft u haar 

NIET expliciet om toestemming te vragen om de gegevens naar Peridos te versturen. 

Het kan zijn dat in het bronsysteem waarin u de counselinggegevens vastlegt van waaruit counseling 

gegevens naar Peridos geüpload worden, u doorgaans aanvinkt dat de zwangere toestemming geeft de 

gegevens naar Peridos te versturen. Het is goed om dit te blijven doen, maar u hoeft de zwangere NIET 

meer expliciet om toestemming te vragen. Zonder deze toestemming vast te leggen in uw bronsysteem 

(zonder plaatsen van een vinkje bij dit item), worden de gegevens betreffende de screening mogelijk niet 

naar Peridos geüpload en vindt geen registratie van het counselingsgesprek plaats in Peridos. En dat 

zou jammer zijn van uw inspanning voor dit gesprek. 

In de toekomst zal de vraag om toestemming uit de bronsystemen verdwijnen en hoeft deze ook niet 

langer vastgelegd te worden. 

Conclusie 

Voorlopig in uw bronsysteem toestemming blijven registreren zonder dat u hier expliciet de zwangere om 

vraagt. 
 



Counseling en Echoscopie 

Evaluatie toetsing normaantallen 2019 counseling en SEO regio RCPSNH 

Counseling 

Op peildatum 1 februari 2020 heeft RCPSNH het aantal counselingsgesprekken per individuele 

counselor getoetst. Alle counselors zijn hierover geïnformeerd. 

 

  
 

Het werkelijk aantal gevoerde gesprekken 

per counselor varieerde sterk, van minder dan 

20 tot meer dan 100 gevoerde gesprekken in 

2019 (zie taartdiagram). 

 

De geringe aantallen gesprekken zijn o.a. het 

gevolg van een startdatum van de 

kwaliteitsovereenkomst in de loop 

van het jaar of langdurige afwezigheid. 

 

Bij counselors die in 2019 zijn gestart met 

counselen en/of gedurende een bepaalde 

periode afwezig zijn geweest vanwege bijv. 

zwangerschapsverlof, werd een herberekening 

uitgevoerd op basis van het aantal gewerkte 

weken in 2019. 

De resultaten van de toetsing (na herberekening) 

zijn hier rechts weergegeven. 
 

 

 

 

 

Slechts 4 counselors voldeden niet aan het minimum van 35 gesprekken al dan niet na herberekening. 

Van hen werd onder bepaalde voorwaarden de counselingsovereenkomst voorlopig gecontinueerd. De 

aantallen worden begin juli opnieuw gecontroleerd. Zie ook het nieuwsitem “Percentage NIPT aanvragen 

zonder geregistreerd counselinggesprek” verderop in de nieuwsbrief. 
 

SEO 

Op peildatum 1 april 2020 heeft RCPSNH het aantal uitgevoerde SEO’s per individuele echoscopist 

getoetst. Alle SEO-echoscopisten zijn hierover geïnformeerd. 
 

  

Het werkelijke aantal SEO’s per echoscopist 

varieerde sterk, van minder dan 100 tot meer 

dan 500 en zelfs meer dan 1.000 uitgevoerde 

SEO’s (zie taartdiagram). 



 

 

De kleinere aantallen SEO’s zijn o.a. het gevolg 

van een startdatum van de kwaliteitsovereen-

komst in de loop van het jaar of langdurige 

afwezigheid. 

 

BIj echoscopisten die in 2019 zijn gestart met 

de uitvoering van SEO’s of gedurende een 

bepaalde periode niet werkzaam zijn geweest 

vanwege bijv. zwangerschapsverlof, werd een 

herberekening uitgevoerd op basis van het 

aantal gewerkte weken in 2019. 

Ook is bij GUO-echoscopisten gekeken naar het 

aantal uitgevoerde GUO’s (zover bekend). 

De resultaten van de toetsing (na herberekening) 

zijn hier rechts weergegeven. 
 

 

 

 

Het is een mooi resultaat dat van alle echoscopisten, al dan niet na herberekening, er slechts 2 niet 

voldeden aan de norm. Beide echoscopisten hadden reeds op eigen verzoek hun 

kwaliteitsovereenkomst met RCPSNH in de loop van het jaar laten beëindigen. 
 

Deelname counselingsvaardigheidstoets TrainTool 

Heeft u tijdens de komende maanden wat meer ruimte en tijd binnen uw praktijk om deel te nemen aan 

de counselingsvaardigheidstoets TrainTool, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het Regionaal 

Centrum. In juli en augustus zijn er coaches vanuit Traintool beschikbaar om de toetsen te beoordelen. 

Dat betekent dat counselors ook tijdens de zomer RCPSNH kunnen benaderen om Traintool te maken. 



Aangezien door de coronacrisis minder aanbod is aan scholing, biedt deze tool u in deze periode de 

gelegenheid aan uw deskundigheidsbevordering op dit gebied te werken op een moment dat dit u schikt. 

U kunt aangeven welke periode u zou willen deelnemen. De uitnodigingen worden elke 1e en 15de van 

de maand verstuurd. U heeft 4 weken de tijd om deze toets te maken. 

Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u een mail sturen naar: contact@rcpsnh.nl 
 

  

NIPT 

NIPT-aanvragen zonder geregistreerde counseling 

Zoals hierboven gemeld zijn alle counselors getoetst op het aantal counselinggesprekken dat zij in 2019 

hebben gevoerd. De basis hiervoor vormden de data van 2019 die in Peridos aanwezig waren op 

peildatum 1 februari 2020. Het is belangrijk dat op die datum alle counselinggesprekken volledig en juist 

geregistreerd staan in Peridos. Om de compleetheid van deze data in Peridos te toetsen, heeft RCPSNH 

gekeken naar het aantal zwangerschappen waarvoor een NIPT-aanvraag is ingediend zonder dat 

hiervoor een counselinggesprek is geregistreerd. Ook is een vergelijking gemaakt met de data van 2018. 
 

  

 

  

Uit de data van 2019 is gebleken dat in de regio van RCPSNH gemiddeld 5% van de NIPT-aanvragen 

ingediend is zonder dat hiervoor een counselingsgesprek in Peridos is geregistreerd. Dit was in 2018 

9%, dus een mooie verbetering. 

In bovenstaande overzicht is te zien dat: 

• het aantal praktijken dat in meer dan 20% van de NIPT-aanvragen geen counselinggesprek 

registreerde sterk verminderd is (van 20% naar 2%). 

• ruim de helft van de praktijken minder dan 5% van de NIPT-aanvragen indient zonder een 

counselingsgesprek te registreren. 

• 16% van de praktijken in 10% of meer van de NIPT-aanvragen geen counselinggesprek 

registreert. 

Er is dus nog winst te behalen voor een aantal praktijken. Alle praktijken worden op korte termijn 

geïnformeerd middels een brief. 
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Overig 

Regiobijeenkomst 9 juni en Basiscursus Counselen 12 juni geannuleerd 

Helaas is de gezamenlijke regiobijeenkomst voor contractanten van het RCPSNH en SPSAO op 9 juni 

geannuleerd vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis. Wij beraden ons op digitale 

mogelijkheden voor mogelijk na de zomer. Nadere berichtgeving volgt zodra hierover meer bekend is. 

Ook is de basiscursus counselen die gepland stond op 12 juni hierdoor geannuleerd. Zodra er meer 

duidelijkheid is wanneer de cursus door kan gaan, laten we u dit weten. 
 

  

Agenda 

Dinsdag 9 juni 2020: gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH 

Geannuleerd i.v.m. de coronacrisis. We beraden ons op digitale mogelijkheden. 

Donderdag 3 september 2020: valedictory Symposium Prof. Katia Bilardo “Looking Back To The 

Future” 

Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam 

De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur tot ca. 17:00 uur. 

Meer informatie over het aanmelden en programma vindt u via deze link. 

 

September 2020: online casuïstiekbespreking voor echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met 

de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC/locatie VUmc. 

Informatie hierover volgt spoedig op onze website. 
 

  

Uitschrijven | Je abonnement beheren 

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland  

Zwaansvliet 5  |  1081 AP  Amsterdam  |  085 06 40 414 

KvK 70201250  contact@rcpsnh.nl   www.rcpsnh.nl  
  

 

https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2020/04/Valedictory-Symposium-NL-last.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-mei-2020_53
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Nieuwsbrief juli 2020 
 

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) 

informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom 

prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp 

terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen 

we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl 

In deze nieuwsbrief: 

Counseling 

Kwaliteitseisen counselors: bijscholing 

Hervatting uitnodiging TrainTool 

Mogelijkheid Traintool zomerperiode blijft 

Vacature – Beoordelaars voor Traintool gezocht! 

Basiscursus Counselen 

Echoscopie 

Nascholingseisen echoscopisten 

Eerste trimester SEO 

SEO ten tijde van de coronapandemie 

NIPT 

Nieuws vanuit het NIPT consortium 

Printkwaliteit bloedafnameformulier 

Nieuw mailadres NIPT lab 

Peridos 

Personele wijzigingen binnen de praktijk: informeer het Regionaal Centrum tijdig! 

Aanpassing rechten op toegang tot het overzicht zorgverleners in Peridos 

Gegevenslevering 2e kwartaal (in juli) 

Raad van Toezicht 

Nieuwe samenstelling per 1 juli 2020 

Overig 

Nieuwe folders ‘screening op down-, edwards- en patausyndroom en ’20 weken echo’ 

Zomerperiode 
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Agenda 

Counseling 

Kwaliteitseisen counselors: bijscholing 

Door de coronapandemie zijn alle bijeenkomsten op locatie en bijscholingen door de regionale centra 

afgelast. Het is nog niet duidelijk of er na de zomer voldoende mogelijkheden voor bijscholing voor 

counselors zullen zijn. Counselors kunnen daardoor mogelijk niet aan hun bijscholingseis voldoen. In 

afstemming met de verschillende beroepsgroepen is het volgende besloten: 

• De bijscholingsronde 2019-2020 wordt verlengd met een jaar en wordt 2019, 2020 en 2021. 

• De counselingsvaardigheidstoets TrainTool wordt ook in 2021 aangeboden. Tijdens de 

coronacrisis is dit een goed online alternatief gebleken voor degene die zich willen nascholen en 

hieraan nog niet hebben deelgenomen. Counselors die zelf actief aan Traintool wensen mee te 

doen, kunnen contact opnemen met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. 

• Onderzocht wordt of regiobijeenkomsten online aangeboden kunnen worden. 

Dit betekent voor de bijscholingsronde 2019/2020/2021: 

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen: 

• E-learning prenatale screening 

• TrainTool 

• Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst. 

Daarnaast is de scholing in het kader van de 13 wekenecho in 2021 verplicht. 

Voor counselors met een overeenkomst counseling sinds 2019 of 2020 geldt: 

Voor counselors die zijn afgestudeerd in de huidige bijscholingsronde en/of een basiscursus counseling 

hebben gevolgd in de huidige bijscholingsronde (2019 en later) geldt dat de e-learning onderdeel is van 

de counselingopleiding (in het curriculum van de verloskunde opleiding, of als onderdeel van de 

basiscursus). Voor de optionele bijscholing geldt dat deze counselors dan nog één bijscholing moeten 

volgen: scholing op gebied van prenatale screening (regiobijeenkomst) of TrainTool. Hierbij geldt wel dat 

indien een counselor minder dan 50 gesprekken heeft gevoerd in 2019 of 2020, TrainTool verplicht is. 

Uiteraard is voor hen ook de scholing op het gebied van de 13 wekenecho verplicht. 

 

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counselingsgesprekken per jaar voeren in 

2019 OF 2020 geldt: 

Deelname aan TrainTool blijft verplicht als onderdeel van de bijscholing. 

Hervatting uitnodiging TrainTool 

Na de zomer zullen de uitnodigingen voor de counselingsvaardigheidstoets van TrainTool weer 

opgestart worden. Vanaf augustus zullen eerst de counselors die op basis van het aantal 



counselingsgesprekken in 2019 de TrainTool toets verplicht dienen te maken een vooraankondiging 

ontvangen. Zij kunnen vanaf september de uitnodiging van TrainTool tegemoet zien en hebben dan 4 

weken de tijd om de toets te maken. In de maanden daarna zullen de counselors die nog niet eerder 

uitgenodigd zijn een uitnodiging ontvangen. 

Mogelijkheid Traintool zomerperiode blijft 

Heeft u tijdens de komende maanden wat meer ruimte en tijd binnen uw praktijk om deel te nemen aan 

TrainTool, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het Regionaal Centrum. De mogelijkheid om de toets 

te maken in de maanden juli en augustus blijft namelijk staan. 

 

Een voordeel hiervan is dat u in de maanden juli en augustus zélf kunt kiezen wanneer u wordt 

uitgenodigd en kan werken aan uw deskundigheidsbevordering op dit gebied op een moment dat dit u 

schikt. Vanaf september ontvangt u willekeurig een uitnodiging op een moment dat mogelijk minder 

passend voor u is. 

 

Heeft u interesse hierin, dan kunt u aangeven in welke periode u zou willen deelnemen. 

De uitnodigingen worden elke 1ste en 15de van de maand verstuurd. U heeft 4 weken de tijd om deze 

toets te maken. Vragen hierover, stuur een mail naar: contact@rcpsnh.nl 

Vacature – Beoordelaars voor TrainTool gezocht! 

Per 1 september 2020 zijn we voor de beoordeling van de kwaliteitstoetsen voor counselors (Traintool) 

op zoek naar meerdere communicatief vaardige, verantwoordelijke en kritische beoordelaars. U 

vindt hier meer informatie over de vacature. Hebt u interesse hiervoor en bent u beschikbaar om 

minimaal 4 toetsen per week te beoordelen? Stuur dan uw CV en een korte motivatie vóór 13 juli 2020 

naar kwaliteit@clbps.nl. 

Basiscursus Counselen 

Het UMCU geeft op 4 september 2020 weer een basiscursus counselen. Aanmelden kan 

via ccps@umcutrecht.nl 

Op donderdag 24 september 2020 wordt door Amsterdam UMC op locatie AMC ook een basiscursus 

counseling over prenatale screening georganiseerd. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar 

de website van SPSAO. 
 

Echoscopie 

Nascholingseisen echoscopisten 

De regionale centra, de beroepsverenigingen en het RIVM-CvB zijn nog in overleg over de eisen aan de 

bijscholing voor echoscopisten gedurende de coronapandemie. U ontvangt bericht wanneer daar 

duidelijkheid over is. 

mailto:contact@rcpsnh.nl
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Eerste trimester SEO 

Het RIVM-CvB, de Regionale Centra en betrokken veldpartijen treffen voorbereidingen voor het invoeren 

van het eerste trimester SEO (13 wekenecho) in onderzoek setting. In dit kader zijn recent de 

contactpersonen van de echocentra aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen, zodat 

inzicht verkregen kan worden of er voldoende capaciteit is per centrum om deze uitbreiding van het 

screeningspakket op te vangen. Voor informatie over de stand van zaken met betrekking tot de invoering 

van het eerste trimester SEO verwijzen we naar deze brief. Hieruit kunnen echoscopisten opmaken 

welke vorm van scholing nodig is alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een contract met een 

Regionaal Centrum ten behoeve van het uitvoeren van het eerste trimester SEO. Daarnaast is het 

belangrijk om te realiseren dat iedere eerste trimester SEO-echoscopist de eerste twee jaar startend is 

en derhalve zal moeten voldoen aan het behalen van het minimum aantal verrichtingen van 250 eerste 

trimester SEO’s per jaar. 

SEO ten tijde van de coronapandemie 

Via deze link vindt u de adviezen ten aanzien van het plannen en uitvoeren van het SEO ten tijde van de 

coronapandemie. Deze adviezen werden op 23 juni opnieuw aangepast. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

• De gezondheidscheck: vijf vragen om de zwangere een dag van tevoren te stellen. Alleen 

wanneer de zwangere alle vragen met NEE beantwoordt, mag ze naar de afspraak komen. De 

checklist met gezondheidsvragen is ook beschikbaar als download. 

• Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die wijzen op het virus, zich laten testen. Geeft een 

zwangere bij de triage aan dat zij klachten heeft? Dan zijn de mogelijkheden nu: 

1) De zwangere laat zich testen. 

2) Uitstel van het SEO. 

3) SEO met persoonlijke beschermingsmiddelen. 

NIPT 

Nieuws vanuit het NIPT consortium 

Op 1 april 2020 is het derde jaar TRIDENT-2 afgesloten. In die drie jaar zijn 236.534 NIPT testen 

afgerond! Inmiddels is duidelijk dat het haalbaar is om de NIPT per april 2023 in het landelijke 

screeningsprogramma in te voeren. Tot die tijd wordt de NIPT aangeboden binnen de huidige onderzoek 

setting (TRIDENT 1 en 2). Vanaf 3 juni 2020 kan de NIPT in het kader van de TRIDENT 1 en 2 studie 

ook bij dichoriale tweeling-, meerling en vanishing twin zwangerschappen worden uitgevoerd. De 

testeigenschappen van de NIPT bij deze groep worden geregistreerd en gemonitord, zodat er meer 

gegevens beschikbaar komen over de testkwaliteit bij deze groepen. Dit betreft een aanvulling op deze 

lopende studies, waarvoor subsidie beschikbaar is gemaakt. De 16- en 17-jarigen moeten helaas nog 

wachten, omdat voor hen een andere wetswijziging nodig is. 

https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2020/07/Bijlage-1-Informatie-svz-invoering-1e-trim-SEO-in-onderzoekssetting.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-juli-2020_61
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Er is ook subsidie ter beschikking gesteld voor verdiepend onderzoek binnen de TRIDENT-2 studie naar 

de redenen van zwangere vrouwen om af te zien van deelname aan prenatale screening. Het onderzoek 

beoogt door middel van gestructureerde interviews meer inzicht te verkrijgen in de beweegredenen van 

zwangeren die afzien van prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT/CT) en na 

te gaan of er barrières ervaren worden die de keuze voor deelname beïnvloeden. Dit onderzoek wordt 

gedaan om te kunnen beoordelen of het aanbod van prenatale screening en counseling in de huidige 

vorm zwangere vrouwen in staat stelt om een geïnformeerde keuze te maken. De studie start 1 juni 2020 

en de resultaten worden begin 2021 verwacht. 

Printkwaliteit bloedafnameformulier 

Vanuit de NIPT labs komt het verzoek om te letten op de printkwaliteit van het bloedafnameformulier. 

Een slechte kwaliteit bij het uitprinten van het formulier kan ervoor zorgen dat de barcode niet goed 

gescand wordt. Hierdoor kan het bloed aan de verkeerde Peridoscode en dus de verkeerde persoon 

gekoppeld worden. Dit formulier wordt doorgaans door de verloskundig zorgverlener uitgeprint, maar 

wegens de corona-maatregelen gebeurt het ook dat cliënten zelf thuis het formulier uitprinten. Wijs dus 

ook cliënten op de noodzaak van goede printkwaliteit! 

Met de inclusie van meerlingen bij NIPT per 3 juni 2020 wordt de barcode op het bloedafnameformulier 

vervangen door een QR code. De eerste QR code bovenaan de pagina geeft het type zwangerschap 

aan, dus of het gaat om een eenling of meerling. De tweede QR code bij de persoonsgegevens is voor 

het Peridosnummer. Met name voor het correct scannen van de QR codes is een goede printkwaliteit 

van belang. 

Nieuw mailadres NIPT lab 

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) bundelen al enige tijd hun 

krachten. Sinds juni 2018 gebeurt dit onder de naam ‘Amsterdam UMC’. Het NIPT lab blijft gehuisvest op 

de locatie VUmc. Alleen het e-mailadres van het NIPT lab wijzigt van @vumc.nl naar 

@amsterdamumc.nl. Het nieuwe e-mailadres is NIPT_KlinGen@amsterdamumc.nl. 
 

Peridos 

Personele wijzigingen binnen de praktijk: informeer het regionaal centrum 

tijdig! 

Als zorgverlener bent u bevoegd counselingsgesprekken te voeren en/of SEO’s te verrichten als u een 

geldige kwaliteitsovereenkomst heeft met een regionaal centrum én voldoet aan de hierin vermelde 

kwaliteitseisen. U bent echter pas bevoegd om in te loggen in Peridos als u bij een zorginstelling staat 

geregistreerd als counselor of echoscopist. Hiermee krijgt u toegang in Peridos tot de gegevens van 

zwangeren in die zorginstelling. 

Als er sprake is van onbevoegde toegang tot cliëntgegevens in Peridos is er mogelijk sprake van 

schending van de privacy van de cliënt. In het ergste geval kan dit in de praktijk leiden tot 

aansprakelijkheidsstelling voor klachten met betrekking tot geleverde zorg. U bent verantwoordelijk, 

maar ook de zorgverlener op wiens account werd ingelogd. Tevens kunnen verrichtingen die door 

onbevoegdheid onrechtmatig zijn uitgevoerd, niet worden meegerekend voor de kwaliteitseisen. 

mailto:NIPT_KlinGen@amsterdamumc.nl


 

In dit kader is het van belang personele wijzigingen binnen de praktijk per direct te melden bij het 

regionaal centrum én om maatregelen te nemen die zorgen voor veilige omgang met gegevens. 

Wat betekent dit voor u als zorgverlener? 

• U mag alleen inloggen (in uw bronsysteem of in Peridos) met uw eigen gegevens. 

• U mag uw collega (met of zonder kwaliteitsovereenkomst) niet laten inloggen met uw gegevens. 

• U houdt het regionaal centrum op de hoogte bij welke zorginstelling(en) u werkt, zodat u 

gekoppeld kunt worden in Peridos - of juist ontkoppeld kunt worden van de zorginstelling waar u 

niet meer werkt. 

• U verzendt cliëntgegevens altijd per beveiligde mail. 

• U verzendt geen cliëntgegevens aan het regionaal centrum. 

Wanneer een regionaal centrum constateert dat aan deze voorwaarden niet wordt voldaan is het 

verplicht om dit te melden bij de Landelijk Beheerder Informatiebeveiliging. 
 

  
 

Op de pagina ‘AVG’ van Peridos treft u 

informatie aan over het rechtmatig gebruik van 

uw Peridosaccount en de risico’s van registratie 

op naam van een collega. Wij vragen u om deze 

informatie door te lezen. 
 

 

 

Aanpassing rechten op toegang tot het overzicht zorgverleners in Peridos 

Peridos gebruikers met de volgende rollen: zorginstellingbeheerder, contactpersoon algemeen, 

contactpersoon audit counseling, gemachtigde contract, kunnen in Peridos een overzicht opvragen van 

zorgverleners. Van deze zorgverleners waren tot voor kort de gegevens (contactgegevens, opleidings-

gegevens, contractgegevens) in te zien en gedeeltelijk te bewerken. Echter, dergelijke 

persoonsgegevens mogen, conform de eisen uit de AVG, slechts in beperkte mate zichtbaar zijn voor 

andere gebruikers. Inmiddels zijn daarom de rechten voor de vier genoemde rollen beperkt. 

Dit houdt in dat een Peridos gebruiker alleen de eigen gegevens kan inzien en bewerken. Gebruikers 

met de genoemde rollen kunnen een overzicht zien met daarin de namen en rollen van de zorgverleners 

die bij de zorginstelling werkzaam zijn en alleen de namen van de zorgverleners die in het verleden 

werkzaam waren bij de zorginstelling. Het is dus niet meer mogelijk medewerkersgegevens in te zien of 

te wijzigen. Aanpassingen in de gegevens van zorgverleners kunnen door de zorgverlener zelf of via het 

regionaal centrum doorgevoerd worden in Peridos 

https://www.peridos.nl/avg/


Gegevenslevering 2e kwartaal (in juli) 

Wij verzoeken de zorginstellingsbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de levering van de 

screeningsgegevens aan Peridos, de data tot en met het 2e kwartaal in de maand juli aan te leveren via 

een cumulatieve aanlevering. Dit betekent dat de selectie steeds per 1 januari 2020 tot en met het 

betreffende kwartaal moet worden opgeladen. Hiermee worden herstelde foutregels en correcties van 

het voorgaande kwartaal of kwartalen overschreven en ontstaat een bijgewerkt bestand voor uw praktijk. 

Dit is onder meer van belang voor een correcte telling van het aantal verrichtingen van alle zorgverleners 

binnen uw zorginstelling in het kader van de landelijke kwaliteitseisen. 
 

Raad van Toezicht 

Per 1 juli 2020 is de samenstelling van de Raad van Toezicht van RCPSNH gewijzigd en uitgebreid van 

twee naar drie leden. Per die datum heeft Hans Brölmann, professor emeritus Gynaecologie en 

Verloskunde, zijn functie van voorzitter RvT neergelegd. Na een sollicitatieprocedure zijn twee nieuwe 

leden aangesteld met een resp. juridisch en medisch profiel. 

Nieuwe samenstelling RvT per 1 juli 2020: 
 

  

 

 

 
Mr. Daphne Hüskens, juridisch lid, voorzitter 

 
Hoofd juridische zaken bij de 

 
Federatie Medisch Specialisten 

 

 

 

 

 
Dr. Attie Go, medisch lid 

 
Perinatoloog en medisch hoofd 

 
Foetale geneeskunde Erasmus MC 

 

 

 

 

 
Tim van Oorschot RC, financieel lid 

 
Business Controller 

 
Castle Craig Nederland 

 

 



Overig 

Nieuwe folders ‘screening op down-, edwards- en patausyndroom en ’20 

weken echo’ 

Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van de folders ‘Screening op down-, edwards- en 

patausyndroom’ en ’20 weken echo’. De nieuwe folders zijn naar verwachting eind juli te bestellen via de 

webshop. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (mei 2019) zijn: 

• Het taalniveau is vereenvoudigd. 

• De website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl is vervangen door www.pns.nl. 

• Aangepaste informatie over de mogelijkheid van de NIPT bij meerlingzwangerschappen. 

  
 

 

Indien u op uw website verwijst naar deze 

folders van het RIVM adviseren wij u te checken 

of u na het verschijnen van de nieuwe versie ook 

daadwerkelijk naar de nieuwste versie verwijst. 

Vervang op uw website tevens alle verwijzingen 

naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl 

in www.pns.nl. 
 

 

 

Zomerperiode 

Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 7 augustus is het RCPSNH wegens de vakantieperiode beperkt 

bereikbaar. Hierdoor is het mogelijk dat u minder snel een reactie van ons ontvangt dan dat u normaal 

van ons gewend bent. Wilt u hiermee rekening houden bij het aanvragen van contracten en het melden 

van wijzigingen van counselors/echoscopisten die werken in uw organisatie? 

Het team van het RCPSNH wenst u een mooie en zonnige zomer toe! 
 

  

 

https://www.pns.nl/prenatale-screeningen
https://www.pns.nl/prenatale-screeningen


Agenda 

Donderdag 3 september 2020: valedictory symposium Prof. Katia Bilardo “Looking Back To The 

Future” Nadere informatie volgt of dit symposium doorgang kan hebben. 

Meer informatie over het aanmelden en programma vindt u via deze link. 

Vrijdag 4 september 2020: basiscursus counselen over prenatale screening 

Aanmelden kan via ccps@umcutrecht.nl 

Dinsdag 22 september 2020: online casuïstiekbespreking voor echoscopisten van RCPSNH in 

samenwerking met de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC/locatie VUmc. 

Het programma begint om 17.00 uur tot ca. 19.00 uur. Via deze link kunt u zich inschrijven. 

Donderdag 24 september 2020: basiscursus counselen over prenatale screening 

Locatie: Amsterdam UMC/AMC, aanvang 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.spsao.nl 
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Nieuwsbrief september 2020 
 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en 

landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt 

u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van 

deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per 

mail contact@rcpsnh.nl 

In deze nieuwsbrief: 

Counseling 

- Counselingsvaardigheden - Traintool 

NIPT 

- NIPT ook beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar 

- NIPT na Trident – 2 

Echoscopie 

- SEO en het Coronavirus 

- Kwaliteitseisen SEO aangepast 

Overig 

- Registratie e-learning 

- E-learning Prenatale Screening 

- Save the date! Landelijke webinars ter vervanging van regiobijeenkomst voor counselors en 

echoscopisten 

- Bereikbaarheid bureau RCPSNH 

Agenda 

 

Counseling 

Counselingsvaardigheden – Traintool 

Vanaf april 2019 wordt de toets Counselingsvaardigheden Prenatale Screening - TrainTool - ingezet als 

nascholing voor counselors prenatale screening. In eerste instantie werd de toets verplicht ingezet, vanaf 

december 2019 is deze vrijwillig. In de periode dat de toets verplicht was, maakte 67% van de 



counselors de toets. Vanaf het moment dat de toets vrijwillig werd, is de participatie 47%. Ondanks dat 

het lager is dan in de verplichte setting, is het hoger dan te verwachten valt vanuit een vrijwillige setting. 

Resultaten ten aanzien van de waardering van de toets laten zien dat in totaal 74% van de counselors 

TrainTool een 6 of hoger geeft met een gemiddelde van 6,3. De coaches krijgen een gemiddelde van 

8,0. In totaal geeft 98% van de counselors de coaches een 6 of hoger. Dit zijn mooie cijfers. 

De regionale centra waarderen het uitstekende werk dat door de coaches geleverd wordt en vinden 

TrainTool als vrijwillige toets een zinvolle aanvulling voor scholingsmogelijkheden voor counselors. 
 

NIPT 

NIPT ook beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar 

Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen ook zwangeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de niet-

invasieve prenatale test (NIPT) om te screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Hiervoor hebben 

zij geen toestemming nodig van hun ouders of voogd. Dit is het gevolg van een wettelijke wijziging in het 

Besluit Bevolkingsonderzoek. 

 

Het Besluit Bevolkingsonderzoek wordt met ingang van 1 oktober 2020 aangepast. De aanpassing houdt 

in dat zwangeren van 16 en 17 jaar vanaf die datum zelf besluiten of ze deelnemen aan een bevolkings-

onderzoek, net als aan een medische behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij de NIPT 

is sprake van bevolkingsonderzoek en tevens wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 1 en 2 studies). 

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om deelname van zwangeren van 16 en 17 jaar aan de NIPT te 

registreren in Peridos. 

NIPT na Trident-2 

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

Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het RIVM 

gevraagd om te beginnen met de voorbereidingen om de NIPT in het regulier screeningsprogramma op 

te nemen. Zo blijft ook na april 2023 de NIPT beschikbaar. Eerder was in april 2020 een onderzoek naar 

de invoering van de NIPT door het RIVM opgeleverd aan het Ministerie van VWS. Hieruit blijkt dat het 

mogelijk is de NIPT in 2023 in het landelijke screeningsprogramma in te voeren. 

 

Op 7 juli jl. is het advies nevenbevindingen NIPT van de Gezondheidsraad aangeboden aan de Tweede 

Kamer. Ten aanzien van de nevenbevindingen werd het volgende besloten: 

 

De rapportage van eventuele nevenbevindingen zal zich na 1 april 2023 beperken tot die 

nevenbevindingen die naar oordeel van de beroepsgroepen klinisch relevant zijn en net zoals nu kunnen 

vrouwen zelf kiezen of ze nevenbevindingen willen weten of niet. 

 

Het RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek zal binnenkort starten met de voorbereidingen om de 

NIPT in het reguliere screeningsprogramma op te nemen vanaf april 2023. Hierbij zal samenwerking 

https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringstoets-nipt?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre%2Ben%2Bneontale%2Bscreening
https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringstoets-nipt?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre%2Ben%2Bneontale%2Bscreening
https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2020/07/07/nevenbevindingen-nipt-alleen-rapporteren-onder-voorwaarden?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Pre%2Ben%2Bneontale%2Bscreening


gezocht worden met bestaande werkgroepen, de Programmacommissie met daarin afgevaardigden van 

de betrokken stakeholders, en nog te vormen tijdelijke projectgroepen. 
 

Echoscopie 

SEO en het Coronavirus 

De adviezen ten aanzien van het SEO en het coronavirus zijn enigszins gewijzigd. Belangrijkste wijziging 

is de toevoeging over het verblijf in gebieden waar het coronavirus vaker voorkomt. Het advies blijft om 

de dag voor de afspraak telefonisch een ‘gezondheidscheck’ uit te voeren. Zie ook de website van het 

RIVM waarop alle wijzigingen worden bijgehouden. 

Kwaliteitseisen SEO aangepast 

Zoals wellicht bekend, zijn er aanpassingen gedaan in het NVOG protocol foetale biometrie en is er een 

nieuwe richtlijn pyelectasie. Als gevolg daarvan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de landelijke 

Kwaliteitseisen SEO van het RIVM. Dit document is hier te vinden. 

 

De wijzigingen zijn: 

- Een (abdominal circumference) AC of een (head circumference) HC > p 97,7 is niet langer een indicatie 

om te verwijzen naar een PND-centrum. 

- Een SEO vervolgonderzoek hoeft pas bij pyelectasie > 7 mm en < 10 mm te worden uitgevoerd. 
 

Overig 

Registratie e-learning 

Voor de e-learning geldt dat deelnemers bij aanvang hun BIG-nummer moeten invullen. Peridos bepaalt 

op basis van dit BIG-nummer welke zorgverlener het betreft en zal de opleiding bij die zorgverlener 

registreren. Controleer altijd binnen 3 weken na het volgen van de e-learning of dit is gebeurd. Bij het 

onjuist invullen van het BIG-nummer (bijvoorbeeld bij een typefoutje) kan de opleiding niet automatisch in 

Peridos worden geregistreerd. 

Voor registratie in Peridos van deelnemers zonder BIG-nummer kan het certificaat via mail worden 

opgestuurd naar RCPSNH. Wij verzorgen dan de registratie hiervan in Peridos. 

 

Voor accreditatie door de BEN (echoscopisten) dienen deelnemers zelf te zorgen voor bijschrijving van 

de punten door het certificaat op te sturen naar accreditatie@echoscopisten.nl o.v.v. cursusnummer 

A2000. 

E-learning Prenatale Screening 

In de periode 1 mei 2019 tot 1 juni 2020 hebben 877 mensen deelgenomen aan de e-learning Prenatale 

Screening. Het merendeel van de deelnemers is verloskundige. Na het afronden van de e-learning 

kunnen deelnemers, als ze dat willen, een vragenlijst invullen. De meeste zorgverleners doen langer dan 

3 uur over de e-learning. De meeste deelnemers volgen alle modules. 70% van de deelnemers haalt de 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-seo
mailto:accreditatie@echoscopisten.nl


toets in een keer, 19% in twee keer en 13% doet er 3 keer over. Gemiddeld vinden deelnemers het 

niveau van de e-learning wat aan de hoge kant. De e-learning scoort gemiddeld een 7,7. 

Save the date! Landelijke webinars ter vervanging van regiobijeenkomst 

voor counselors en echoscopisten 

In verband met de coronacrisis hebben de Regionale Centra Prenatale Screening vanaf maart 2020 

geen bijeenkomsten georganiseerd. Om iedereen in 2020 nog in de gelegenheid te stellen de 

noodzakelijke bijscholing te volgen, organiseren de gezamenlijke Regionale Centra twee landelijke 

webinars: 

• Maandag 9 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur - scholing prenatale screening voor alle 

contractanten 

• Maandag 30 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur - casuïstiekbespreking 

Accreditatie is aangevraagd. De webinars zullen ook in een on-demand versie beschikbaar komen na 9 

en 30 november. Deelname aan de on-demand versie levert ook accreditatiepunten op. 

Op dit moment worden de webinars uitgewerkt, zodat we een aansprekend programma kunnen 

presenteren. Programma en inschrijfprocedure volgen zo spoedig mogelijk. We adviseren u deze data 

alvast in uw agenda te zetten. 
 

Bereikbaarheid bureau RCPSNH 

In de week van 10 t/m 18 oktober is het bureau van RCPSNH beperkt bereikbaar in verband met de 

herfstvakantie (Regio Noord). 

Voor vragen zijn wij in die week op dinsdag hele dag, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch 

bereikbaar. 

U kunt altijd een mail sturen naar contact@rcpsnh.nl. Het kan zijn dat in die week uw antwoord langer op 

zich laat wachten dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
 

Agenda 

Dinsdag 22 september 2020: online casuïstiekbespreking voor echoscopisten van RCPSNH in 

samenwerking met de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC/locatie VUmc. 

Het programma begint om 17.00 uur tot ca. 19.00 uur. Aanmelden kan via deze link. 

Donderdag 24 september 2020: basiscursus counselen over prenatale screening 

Locatie: Amsterdam UMC/AMC, aanvang 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.spsao.nl 

Donderdag 1 oktober 2020: aanlevering gegevens aan Peridos 3e kwartaal 

mailto:contact@rcpsnh.nl
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http://www.spsao.nl/


Maandag 9 november 2020: regiobijeenkomst in de vorm van een landelijke webinar van 15.00 – 17.00 

uur. Programma volgt. 

Maandag 30 november 2020: casuïstiekbespreking in de vorm van een landelijke webinar van 15.00 – 

17.00 uur. Programma volgt. 
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Nieuwsbrief oktober 2020 
 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en 

landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt 

u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van 

deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per 

mail contact@rcpsnh.nl 

In deze nieuwsbrief: 

Echoscopie 

- SEO en het coronavirus 

- Bijscholing SEO-echoscopisten 2020/2021 

Counseling 

- Counseling - Kwaliteitseisen bijscholingsronde 2019/2020/2021 

- Counseling - basiscursus AMC 

NIPT 

- OPROEP: Gezocht verloskundigenpraktijken voor onderzoek naar niet deelname NIPT 

Overig 

- Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 20 november t/m zondag 22 november 

Agenda 

- Webinar - scholing Prenatale Screening - 9 november 

- Webinar - casuïstiek prenatale screening - 30 november 
 

Echoscopie 

SEO en het coronavirus 

Op de website https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-

coronavirus is de informatie voor professionals aangepast ten aanzien van SEO en het coronavirus. We 

verwachten dat alle centra in Nederland ten minste deze adviezen opvolgen. Lokaal kunnen strengere 

maatregelen vanuit de veiligheidsregio gelden. 

Aangepast werd: 

• het dragen van een niet-medisch mondmasker door zwangere en partner, 

mailto:contact@rcpsnh.nl
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus


• het dragen van een II/II-R mondmasker door de echoscopist, 

• een zwangere of partner met klachten en een negatieve coronatest kan WEL een SEO krijgen, 

• het aanvragen van persoonlijke bescherm middelen (PBM) verloopt via het Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen (LCH). 

 

Op de website https://www.pns.nl/20-weken-echo/20-wekenecho-en-coronavirus is de informatie voor 

zwangeren aangepast ten aanzien van SEO en het coronavirus. 

Aangepast werd: 

• zowel de zwangere als haar partner dragen een niet-medisch mondmasker, 

• wanneer de partner wegens klachten niet kan meekomen wordt het SEO niet uitgesteld, maar komt de 

zwangere zonder partner. 

Bijscholing SEO-echoscopisten 2020/2021 

Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zijn de meeste fysieke scholingsbijeenkomsten in 2020 

afgelast. Wel is er op 30 november een landelijk webinar casuïstiek prenatale screening. Wegens de 

lagere beschikbaarheid van bijscholing door de coronacrisis is besloten om de bijscholingsronde 

2020/2021 eenmalig aan te passen: in plaats van 16 punten dienen alle echoscopisten 10 

bijscholingspunten te behalen. Daarnaast moeten echoscopisten die het eerste trimester SEO willen 

uitvoeren zich daarvoor bijscholen, waardoor een vol scholingsprogramma ontstaat in 2021. 

Counseling 

Counseling - Kwaliteitseisen bijscholingsronde 2019/2020/2021 

In onze nieuwsbrief van juli 2020 hebben we u geïnformeerd over de wijzigingen in de kwaliteitseisen 

nascholing vanwege de coronacrisis. Voor uw herinnering vermelden we de eisen aan de bijscholing 

voor counselors in de periode 2019/2020/2021 nogmaals: 

 

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen: 

• E-learning prenatale screening. 

• TrainTool. 

• Scholing op het gebied van prenatale screening (zoals het landelijke webinar op 9 november 2020). 

Daarnaast is scholing in het kader van de 13 wekenecho in 2021 verplicht. 

Voor counselors met 35-49 gesprekken per jaar: 

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 of 

2020 geldt: deelname aan TrainTool is verplicht als onderdeel van de bijscholing. 

 

Voor counselors met een kwaliteitsovereenkomst counseling sinds 2019 of 2020: 

De e-learning is onderdeel van de counselingopleiding in het curriculum van de verloskunde opleidingen 

in Nederland en van de basiscursus counseling. Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn 

afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd moeten nog één 

https://www.pns.nl/20-weken-echo/20-wekenecho-en-coronavirus


optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. 

Tevens is de scholing voor de 13 wekenecho verplicht. 

 

In Peridos kunt u zien welke nascholingen bij ons bekend zijn via “Beheer” onder “Opleidingen”. Indien 

een nascholing in de periode 2019/2020/2021 ontbreekt, wilt u dan het opleidingscertificaat daarvan 

sturen naar contact@rcpsnh.nl. 

 

Counseling - basiscursus AMC 

Het AMC biedt op 30 oktober 2020 een basiscursus counseling aan. Er zijn nog enkele plekken vrij. Het 

geheel is totaal coronaproof en wordt op een buitenlocatie gegeven. Klik hier voor meer informatie. 
 

NIPT 

OPROEP! Gezocht verloskundigenpraktijken voor onderzoek naar niet deelname NIPT 

Om inzichten te verkrijgen in de beweegredenen van zwangere vrouwen bij de keuze om niet deel te 

nemen aan de NIPT, voeren TRIDENT-2 onderzoekers een vragenlijstonderzoek uit. Hiervoor zijn zij 

dringend op zoek naar verloskundigenpraktijken met een grote populatie van niet-deelnemers. Hierbij 

zijn zij met name opzoek naar niet-deelnemers uit achterstandswijken- of gebieden. 

De verloskundigenpraktijken wordt gevraagd zwangeren te werven. De vragenlijsten zullen mondeling 

via interview worden afgenomen door speciaal opgeleide studenten (o.a. van de verloskunde 

academies). De insteek van het onderzoek was om de interviews face-to-face af te nemen in de 

verloskundigenpraktijken. Door de aangescherpte coronamaatregelen, wordt dit waarschijnlijk aangepast 

naar online interviews. Het streven is om per verloskundigenpraktijk 15 interviews af te nemen. 

 

Dit onderzoek zal naar verwachting ongeveer 6 weken duren. Met de resultaten zullen adviezen worden 

opgesteld rondom de organisatie van de NIPT en wordt een rapportage opgesteld voor VWS. Als dank 

voor uw medewerking aan het onderzoek ontvangt uw praktijk een kleine financiële vergoeding in de 

vorm van een tegoedbon. 

 

Als u (of uw praktijk) interesse heeft in deelname, mailt u dan naar trident-studie@vumc.nl (onderwerp: 

“niet-deelname NIPT studie”). De onderzoekers zullen dan contact met u opnemen om het onderzoek 

nader toe te lichten. U kunt daarna beslissen of u mee wilt doen. 

Overig 

Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 20 november t/m zondag 22 november 

De Peridos servers worden ondergebracht in de cloud. Peridos is daardoor vanaf vrijdagavond 20 

november 2020 tot en met zondag 22 november niet beschikbaar. We realiseren ons dat dit vervelend 

kan zijn, zoals voor het aanvragen van de NIPT. Het is echter niet mogelijk om deze verhuizing uit te 

voeren op een wijze die minder impact heeft voor de gebruikers. Door alle werkzaamheden te 

concentreren in één weekend houden we de overlast zo kort en beperkt mogelijk. 

Agenda 

mailto:contact@rcpsnh.nl
https://www.spsao.nl/basiscursus-counselen-over-pren-screening-25-november-2019/
mailto:trident-studie@vumc.nl


Webinar - scholing prenatale screening 

Op maandag 9 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke regionale centra voor 

prenatale screening een landelijk webinar. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Vasa previa door dr. Charlotte Jansen, aios verloskunde en gynaecologie in het Flevoziekenhuis. 

• Veilig omgaan met gegevens prenatale screening door Carolien Kapteijns, CIPP/E, functionaris 

informatiebeveiliging, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). 

• De kwaliteit van counseling vanuit cliëntenperspectief door dr. Linda Martin, Postdoc, Midwifery 

Science | AVAG/APH/Amsterdam UMC, locatie VU. 

• Update resultaten NIPT en nevenbevindingen door dr. Robert-Jan Galjaard, lid kerngroep TRIDENT 2, 

klinisch geneticus / sectorhoofd counseling Erasmus MC. 

Dagvoorzitter is Paula Udondek. 

U kunt zich nu aanmelden voor het webinar. Het webinar is gratis. Klik voor aanmelden op de volgende 

link: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201109_1/. Na aanmelden ontvangt u per e-mail een 

bevestiging. 

 

Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u 

accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, dan kunt u uw BIG-registratienummer, AGB-code 

en/of lidnummer BEN invullen. 

 

Als het voor u niet mogelijk is om het webinar live te volgen, dan heeft u de mogelijkheid om het webinar 

op een ander moment on-demand te bekijken. Dit is mogelijk tot 1 juni 2021. U hoeft hiervoor nu niets te 

doen. U krijgt vanzelf de uitnodiging na het live webinar op dit e-mailadres. Ook voor de on-demand 

versie zijn accreditatiepunten te krijgen voor de KNOV en de BEN. Voor de NOVG worden alleen punten 

gegeven voor het live volgen van het webinar. 

 

Webinar- casuïstiek prenatale screening 

Op maandag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke regionale centra voor 

prenatale screening een landelijk webinar casuïstiek prenatale screening. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Casusbespreking drs. Margreet Husen-Ebbinge, sr. arts prenatale geneeskunde - Erasmus MC. 

• Casusbespreking dr. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog - Universitair Medisch Centrum 

Groningen. 

• ‘Plaatjes quiz’ dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog - Amsterdam UMC. 

Dagvoorzitter is dr. Melanie Engels, eigenaar Echoxpert, echo- en trainingscentrum voor prenatale 

echoscopie, Amsterdam. 

https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201109_1/


Het webinar is gratis. U kunt zich nu aanmelden voor het webinar. Klik voor aanmelden op de volgende 

link: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201130_1 

Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging. 

Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u 

accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, kunt u dan uw BIG-registratienummer, AGB-code 

en/of lidnummer BEN invullen. 

 

Vanwege de gevoelige beelden die worden getoond tijdens het webinar, is het niet mogelijk het webinar 

op een later moment on-demand te bekijken. 
 

 

Uitschrijven | Je abonnement beheren 

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland  

Zwaansvliet 5  |  1081 AP  Amsterdam  |  085 06 40 414 

KvK 70201250  contact@rcpsnh.nl   www.rcpsnh.nl  
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http://www.rcpsnh.nl/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=overige-belangrijke-informatie-prenatale-screening_71


 

 

Nieuwsbrief november 2020 
 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en 

landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt 

u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van 

deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per 

mail contact@rcpsnh.nl 
 

In deze nieuwsbrief: 

 

Counseling 

- Onder-registratie counselingsgesprekken: SEO’s zonder geregistreerd counselingsgesprek 

- Nieuwe scholingsronde counseling: hulp gevraagd! 

- Nieuwe counselor in de praktijk? Neem contact op met RCPSNH vóór start counseling 

NIPT 

- NIPT – Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail 

- Belangrijke informatie vanuit het NIPT consortium 

a. Controleer altijd naam op TRIDENT-2 aanvraagformulier 

b. Refresh:TRIDENT-2 en zorgverzekering 

Echoscopie 

- Nieuws vanuit de afdeling Prenatale Diagnostiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc 

- Regionaal NT plan 2021 

- Voorbeeldlogboek SEO 

Peridos 

Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december 

Overig 

- NIEUW: online mutatieformulier voor het doorgeven van wijzigingen in werksituatie 

- Inventarisatie interesse Contractantenraad RCPSNH 

- Evaluatie online casuïstiekbespreking 22 september 

- Terugblik op webinar 9 november 

- Casuïstiekbespreking 30 november 

Agenda 



Counseling 

Onder-registratie counselingsgesprekken: SEO’s zonder geregistreerd 

counselingsgesprek 

Recentelijk hebben wij u geïnformeerd dat er bij meerdere zorginstellingen sprake is van een onder-

registratie van het aantal counselingsgesprekken. Deze conclusie was gebaseerd op het aantal 

zwangerschappen waarvoor een NIPT-aanvraag is ingediend zonder dat hiervoor een 

counselinggesprek is geregistreerd. 

Om u verder te ondersteunen bij het correct registreren van de gevoerde counselingsgesprekken, 

hebben wij gekeken naar het aantal zwangerschappen waarbij een SEO is uitgevoerd zonder 

geregistreerd counselingsgesprek. We zien dat in de periode januari-september 2020 bij ruim 11% van 

de SEO’s géén counselingsgesprek is geregistreerd. 

De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat het counselingsgesprek geheel niet of niet op de juiste manier is 

geregistreerd in het bronsysteem waardoor het niet kan worden aangeleverd in Peridos. Het ontbreken 

van een toestemmingsvinkje voor het gebruik van de gegevens van de desbetreffende zwangere 

resulteert er bijvoorbeeld al in dat deze gegevens NIET naar Peridos worden meegestuurd. 

Dat leidt tot onderrapportage van uw gevoerde counselingsgesprekken en doet geen recht aan uw 

geleverde inspanningen hiervoor. In dit kader verwijzen wij u graag naar de handleidingen voor de 

verschillende bronsystemen, hoe u dit kunt herstellen. 

Nieuwe scholingsronde counseling: hulp gevraagd! 

In 2022 start een nieuwe scholingsronde prenatale screening voor counselors. De komende maanden 

wordt hiervoor een scholingsplan ontwikkeld door een onderwijskundig bureau en het RIVM samen met 

vertegenwoordigers van verschillende partijen zoals beroepsverenigingen, regionale centra en 

counselors. 

We zijn op zoek naar verloskundigen die willen meedenken over de inrichting van de aankomende 

scholingsronde prenatale screening. Het gaat om deelname aan een klankbordgroep die eind november 

en begin januari online bij elkaar komt. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 5 november. Mocht het 

moment van de bijeenkomsten niet uitkomen, dan wordt er een belafspraak gemaakt. De tijdsinvestering 

is ongeveer 3 uur en er zijn vacatiegelden beschikbaar. 

Dit is uw kans om input te leveren aan de aankomende scholingsronde! 

Voor aanmelden en vragen mail naar lydia.pars@rivm.nl 

Nieuwe counselor in de praktijk? Neem contact op met RCPSNH vóór start 

counseling 

Om een beveiligingsincident te voorkomen, vragen wij u z.s.m. contact met ons op te nemen als in uw 

praktijk een nieuwe counselor gaat starten of als u zelf als nieuwe counselor start in een praktijk in de 

regio RCPSNH. De counselor kan namelijk pas starten met counselen als hiervoor een 

kwaliteitsovereenkomst is afgesloten en er een actieve rol in Peridos staat geregistreerd. Ook in die 

https://www.peridos.nl/gegevens-aanleveren-excel/
mailto:lydia.pars@rivm.nl


gevallen dat men nog in afwachting is van een AGB-code, dient men contact op te nemen met RCPSNH 

over de mogelijkheden. Het starten zonder kwaliteitsovereenkomst en/of een actieve rol in Peridos leidt 

tot een beveiligingsincident dat eenvoudig is te voorkomen door tijdig overleg met RCPSNH. We helpen 

u graag verder. 

Recentelijk hebben we alle zorginstellingen en zorgverleners geïnformeerd over de stappen die 

genomen dienen te worden vóórdat een (waarnemend) zorgverlener kan starten met counselen en/of het 

uitvoeren van SEO’s. 
 

NIPT 

NIPT – Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail 

Een landelijke eis aan het geven van de uitslag van de NIPT bij een niet-afwijkende uitslag, is dat de 

zwangere in ieder geval een schriftelijke bevestiging moet krijgen. Een counselor kan de uitslag per post 

versturen of per veilige e-mail (zoals via Zorgmail). Kanttekening hierbij is, dat het versturen van de 

uitslag per e-mail alleen gebeurt indien de zwangere dit wenst. 

 

Belangrijke informatie vanuit het NIPT consortium: 

a. Controleer altijd naam op TRIDENT-2 aanvraagformulier 

Graag aandacht van alle aanvragers om bij het meegeven van het TRIDENT-2 aanvraagformulier de 

naam van de zwangere goed te controleren. Het gebeurt wel eens (gelukkig zelden) dat hetzelfde 

formulier aan twee zwangeren meegeven wordt. Bij het registreren van het bloedsample krijgt het NIPT 

lab dan een melding dat dit sample al eerder geregistreerd is. Beide zwangeren moeten dan opnieuw 

bloed laten prikken om er zeker van te zijn dat er geen verwisseling plaats vindt. 

b. REFRESH: TRIDENT-2 en zorgverzekering 

Eén van de inclusiecriteria voor deelname aan TRIDENT-2 is het hebben van een Nederlandse 

zorgverzekering. Dit zijn zwangeren met een zorgverzekering volgens de Zorgverzekeringswet, 

arbeidsmigranten of statushouders en personen die in Nederland werken (bv. expats). Daarnaast zijn 

nog een paar kleine groepen die in aanmerking komen voor NIPT binnen TRIDENT-2. 

Dit zijn twee relatief kleine groepen in Nederland namelijk: de ‘Verdragsgerechtigden’ en de 

‘Gemoedsbezwaarden’. 

• De verdragsgerechtigden kunnen een EHIC of verdragsformulier (S2) overdragen, afgegeven voor het 

Zorginstituut Nederland of CAK Centraal Administratie Kantoor. Hiermee kunnen ze aantonen dat ze 

recht op zorg in Nederland hebben. 

• De Gemoedsbezwaarden moeten zich registreren bij de Sociale Verzekeringsbank en krijgen een 

‘Verklaring ontheffing wegens gemoedsbezwaren’. Dit kunnen zij tonen. 

Als een zwangere bij u in de praktijk komt, is het dus van belang te controleren of zij een zorgverzekering 

heeft, een EHIC of verdragsformulier of een ‘Verklaring ontheffing wegens gemoedsbezwaarden’. Meer 

informatie vindt u hier op de website van het RIVM. 

De NIPT binnen TRIDENT-2 wordt echter nooit vergoed door de zorgverzekeraar, ook niet uit de 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/combinatietest-en-nipt/nipt/veelgestelde-vragen


aanvullende verzekering. Bij een medische indicatie/verhoogd risico vergoedt de zorgverzekeraar wel de 

NIPT binnen TRIDENT-1. Dit kan ten koste gaan van het eigen risico. Kijk hier voor meer informatie over 

de kosten. 

De bloedafname voor NIPT binnen TRIDENT-2 gaat niet van het eigen risico af. Ook de 

bloedafnameorganisaties verhalen deze kosten niet op de zorgverzekering. Mocht de zwangere wel een 

rekening ontvangen, dan kan zij contact opnemen met haar verzekering. 

Meer informatie over de inclusiecriteria voor de TRIDENT-studies vindt u hier op de RIVM website. 
 

Echoscopie 

Nieuws vanuit de afdeling Prenatale Diagnostiek, Amsterdam UMC, locatie 

VUmc 

Afwijkende biometrie: 

- HC > p97.7 en AC > p97.7 : geen GUO indicatie. Wel verwijzing naar 2e lijn voor beleid rondom 

begeleiding zwangerschap en partus. 

- HC < p2.3, AC< p2.3 en FL< p2.3 na 32 weken zwangerschap: Geen GUO indicatie tenzij er specifiek 

verdenking is op skeletdysplasie (bv bij extreem korte FL of FL< p2,3 en groot caput). Wel verwijzen naar 

2e lijn voor beleid rondom de begeleiding zwangerschap en partus. 

Pyelectasie: 

Zoals voorgesteld in NVOG Leidraad SEO heeft regio Amsterdam UMC de gewijzigde afkapwaarde voor 

vervolgonderzoek pyelectasie overgenomen. Deze is gewijzigd in >7mm en <10 mm>5 mm en <10 

mm>10 mm blijft een reden voor verwijzing GUO. Voor meer informatie zie presentatie 24 september 

2019 regionale casuïstiekbespreking. 

Verdenking abnormaal adhesieve placenta: 

In verband met het concentreren van expertise op een locatie dient u bij verdenking op een abnormaal 

adhesieve placenta direct te verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie AMC. 

Curve voor gewichtsschatting: 

Het Amsterdam UMC, locatie VUmc vraagt de echocentra om in het eigen bronsysteem te checken in 

welke curve de EFW berekend op basis van Hadlock3 formule wordt geplot om de p-waarde te bepalen. 

In het Amsterdam UMC, locatie VUmc wordt de referentiecurve van Hadlock uit 1991 gebruikt. 

Communicatie afspraak GUO: 

Indien een zwangere wordt verwezen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc voor een GUO1, ontvangt de 

zwangere zelf een brief met de afspraakdatum en -tijd. Bij verwijzing voor een GUO2 wordt de 

verloskundige door het bureau prenatale gebeld en gevraagd de afspraak aan de zwangere door te 

geven. 

 

 

https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/kosten
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/combinatietest-en-nipt/nipt/veelgestelde-vragen
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https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2019/12/richtlijn-Nvk-hydronefrose_RCPSNH-casuistiek-B_24-sept-2019.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-november-2020_75


Regionaal NT plan 2021 

Vanaf 3 juni 2020 wordt de NIPT ook bij zwangerschappen van dichoriale tweelingen, meerlingen en 

vanishing twins aangeboden bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Dit heeft 

geresulteerd in een sterke daling van het aantal NT’s dat in de regio RCPSNH is uitgevoerd, zie 

onderstaande grafiek. 

Gezien deze trend zal in 2021 het regionaal NT plan aanpast moeten worden om de kwaliteit van de NT-

metingen blijvend te borgen. 

Verdere informatie ten aanzien van het regionaal NT plan 2021 zal binnenkort volgen. 
 

 

Voorbeeldlogboek SEO 

Bij elk uitvoerend echoscopist in de regio wordt tweejaarlijks een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd van 

drie structureel echoscopische onderzoeken. Hiervoor dient een SEO logboek te worden ingeleverd. De 

werkgroep Kwaliteit van het RIVM heeft een landelijke voorbeeldlogboek SEO samengesteld. Via deze 

link kunt u het voorbeeldlogboek bekijken. 

Ook kunt u deze bekijken via onze website onder het kopje "downloads". 
 

Peridos 

Peridos niet beschikbaar op vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december 

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat Peridos niet beschikbaar zou zijn vanaf vrijdagavond 20 tot 

en met zondag 22 november 2020. De Peridos servers worden namelijk ondergebracht in de cloud. 

Deze planning wordt echter niet gehaald. De werkzaamheden starten nu op 4 december om 20.00 uur. 

Vanaf dat moment is Peridos uit de lucht. Peridos zal in de loop van zondag 6 december, maar in ieder 

geval maandagmorgen 7 december, weer beschikbaar zijn voor gebruikers. 
 

Overig 

https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2020/11/Landelijk-voorbeeldlogboek-SEO-oktober-2020-002.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-november-2020_75
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https://rcpsnh.nl/kwaliteitsborging/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-november-2020_75


NIEUW: online mutatieformulier voor het doorgeven van wijzigingen in 

werksituatie 

In juli en september heeft u van ons informatiesheets ontvangen die inzichtelijk maken wat de risico’s zijn 

voor u als zorgverlener als u niet in Peridos bij de juiste zorginstelling geregistreerd staat. 

Om het eenvoudiger voor u te maken wijzigingen aan ons door te geven, hebben wij een online 

mutatieformulier gemaakt. Het formulier vindt u hier en ook online op onze website onder het kopje 

"wijzigingen doorgeven". Nadat u het formulier online heeft ingevuld en verzonden, verwerken wij de 

wijziging(en) zo spoedig mogelijk. U ontvangt hiervan een bevestiging. 

Contractantenraad RCPSNH 

RCPSNH vindt contact met en feedback vanuit het veld belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de 

regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit hiervan waar 

nodig te verbeteren. Wij willen hiervoor meer en beter samen met onze contractanten optrekken. Met dit 

doel overweegt RCPSNH om vanaf 2021 een contractantenraad samen te stellen die als klankbord 

fungeert tussen RCPSNH en haar contractanten. 

Op 10 november heeft u hierover van ons een e-mail ontvangen met de vraag hoe u tegenover dit 

initiatief staat en indien positief, of u eventueel interesse heeft u kandidaat te stellen voor deze raad. 

Mocht u onze korte enquête nog niet hebben ingevuld, kunt u dat alsnog hier doen. We stellen uw 

reactie zeer op prijs. 

Evaluatie online regio casuïstiekbespreking 22 september 

Op 22 september vond de eerste online casuïstiekbespreking plaats. Er hebben naast de presentatoren 

41 zorgverleners (zowel echoscopisten als counselors) deelgenomen. Door 63% van de deelnemers is 

het evaluatieformulier ingevuld waarvoor dank. 

De bespreking werd goed gewaardeerd met gemiddeld een 4,3 (op een schaal van 1-5). Ook de vorm 

(online) kreeg een hoog cijfer (4,4). Het gros van de respondenten vindt de online bespreking voor 

herhaling vatbaar. We nemen alle aangeleverde suggesties en tips mee naar de organisatie van deze 

bespreking in 2021. 

De accreditatiepunten zijn inmiddels bij de betreffende beroepsverenigingen en in Peridos bijgeschreven. 

U vindt de presentaties op onze website. 

Terugblik op webinar 9 november 

Op maandag 9 november hebben de gezamenlijke regionale centra (verenigd in de Coöperatie Landelijk 

Beheer Prenatale Screening, CLBPS) voor de eerste keer een landelijke bijscholing over de prenatale 

screening georganiseerd. 

Er was veel belangstelling voor het webinar, 1.844 zorgverleners en belangstellenden hebben 

deelgenomen. De evaluatie is ingevuld door 838 deelnemers die over het algemeen een goede 

beoordeling hebben gegeven, daar zijn we blij mee! 82% heeft aangegeven dat het webinar voldeed aan 

de verwachtingen. De presentaties werden in het merendeel goed tot uitstekend beoordeeld. De 

communicatie rondom het webinar vond 96% goed tot uitstekend. In de toelichtingen werd vaak 

aangegeven dat men deze vorm van bijscholing graag ook in de toekomst aangeboden wil krijgen. Ook 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p8Nqb8Wa_0mitwMBATl7hdwhj5s4tO1Fvf8Ove5ebLpUQkRPVU01NjhUMEVSWkJaNVpFU0pQSUhLSS4u
https://rcpsnh.nl/contract-aanvragen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-november-2020_75
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p8Nqb8Wa_0mitwMBATl7hdwhj5s4tO1Fvf8Ove5ebLpUN1ozRElHUDZENldYN1EwN1RQNjVWWU5ZRS4u
https://rcpsnh.nl/category/casuistiekbespreking/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-november-2020_75


voor de regionale centra was dit eerste webinar een uiterst leerzame exercitie waar we ons voordeel 

mee zullen doen bij toekomstige webinars. 

Tijdens het webinar zijn actuele onderwerpen op het gebied van de prenatale screening behandeld, 

zoals het toenemende belang van informatiebeveiliging, vasa previa, onderzoek over counseling en 

nevenbevindingen bij de NIPT. Wij zullen in een volgende nieuwsbrief en via onze website binnenkort 

antwoorden geven op veel gestelde en de meest interessante vragen van deelnemers. 

Terugkijken 

Zorgverleners die het webinar hebben gemist, of zorgverleners die graag (een deel) nogmaals willen 

zien, kunnen het webinar terugkijken via onderstaande link. Daarbij wijzen we u graag op de twee 

filmpjes van een patiënt aan het einde van het webinar. 

Ook voor de on-demand versie zijn accreditatiepunten te krijgen voor de KNOV en de BEN. Voor de 

NOVG werden alleen punten gegeven voor het live volgen van het webinar. Indien u accreditatiepunten 

wenst van KNOV of BEN, dan kunt u uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN 

invullen. 

Terugkijk link: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201109_1/. 

Casuïstiekbespreking 30 november 

Op maandag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke regionale centra een 

landelijke casuïstiekbespreking. Het webinar is gratis. U kunt zich aanmelden voor dit webinar via de 

volgende link. 

 

Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging. 

Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u 

accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, kunt u dan uw BIG-registratienummer, AGB-code 

en/of lidnummer BEN invullen. 

Vanwege de gevoelige beelden die worden getoond tijdens het webinar, is het niet mogelijk het webinar 

op een later moment on-demand te bekijken. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Casusbespreking drs. Margreet Husen-Ebbinge, sr. arts prenatale geneeskunde - Erasmus MC. 

• Casusbespreking dr. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog - Universitair Medisch Centrum 

Groningen. 

• ‘Plaatjes quiz’ dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog - Amsterdam UMC. 

Dagvoorzitter is dr. Melanie Engels, eigenaar Echoxpert, echo- en trainingscentrum voor prenatale 

echoscopie, Amsterdam. 
 

Agenda 

Maandag 30 november 2020: casuïstiekbespreking in de vorm van een landelijke webinar van 15.00 – 

17.00 uur. Klik hier voor aanmelden. 
 

 

https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20201109_1
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20201130_1
https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201130_1
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Nieuwsbrief december 2020 
 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en 

landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt 

u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van 

deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per 

mail contact@rcpsnh.nl 
 

In deze nieuwsbrief: 

Counseling 

- Counselors: Laat uw stem horen! 

Combinatietest 

- Bericht van het lab Star-shl over de serumscreening van de combinatietest 

NIPT 

- Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de december feestdagen 

Echoscopie 

- Geen pretecho’s bij SEO 

- Informatiematerialen voor de scholing eerste trimester SEO: bestellen kan vanaf nu! 

- Evaluatie webinar casuïstiekbespreking 

- Q&A webinar 9 november 

Peridos 

- Gegevensaanlevering 2020 

- Wijzigingen binnen de praktijk: informeer het Regionaal Centrum! 

- Beveiliging van gegevens cliënten 

- Nieuwe query Astraia SEO versie 9 gebruiken vanaf 1-1-2021 

Overig 

- Tarieven prenatale screening 2021 

- Contractantenraad 

- Vacature hoofd landelijk beheer bij CLBPS 

- Telefonische bereikbaarheid RCPSNH tijdens lockdown 

- Beste wensen 
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Agenda 

Counseling 

Counselors: Laat uw stem horen! 

In opdracht van het RIVM maakt bureau Dekkers een plan voor de bij- en nascholing voor counselors 

prenatale screening. Een uitdrukkelijke wens is dat dit plan draagvlak heeft bij counselors, regionale 

centra en beroepsverenigingen. Dit is de fase waarin u uw mening over de scholing voor counselors kunt 

laten horen en waarin u invloed kunt hebben op het onderwijskundig ontwerp! 

Bent u counselor, heeft u ideeën over de bij- en nascholing en wilt u die ideeën delen in een focusgroep 

of tijdens een telefonisch interview. Meldt u zich dan aan via bureau@oabdekkers.nl of bel 040-2903337 

voor een afspraak. 

Combinatietest 

Bericht van het lab Star-shl over de serumscreening van de combinatietest 

Vanaf 4 januari 2021 serumanalyse alleen op vrijdag: 

Het aantal aanvragen voor serumscreening ten behoeve van de combinatietest daalt verder sinds de 

NIPT ook kan worden uitgevoerd bij alle tweelingzwangerschappen. In overleg met het RIVM en de 

Regionale Centra zal Star-shl daarom met ingang van 4 januari 2021 eenmaal per week, op vrijdag, de 

serumanalyse uitvoeren. Rapportage van de uitslag vindt op dezelfde dag plaats. Aan Star-shl 

verzonden serum wordt door Star-shl verwerkt en bewaard volgens de richtlijnen. 

Insturen van serum voor de combinatietest in periode Kerst/Nieuwjaar aan het laboratorium Star-

shl 

In verband met de aankomende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek om bij voorkeur geen 

bloed te laten afnemen op woensdag 23 december, donderdag 24 december, woensdag 30 december 

en donderdag 31 december. Materiaal dat TOCH op deze dagen wordt afgenomen, moet volgens de 

voorschriften lokaal ingevroren worden om op de volgende maandag te verzenden. 

NIPT 

Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de december feestdagen. 

Voor alle 3 de regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Maastricht) geldt dat de NIPT-labs gesloten zijn op: 

• Vrijdag 25 december 2020 (1ste Kerstdag) 

• Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) 

Omdat tussen afname en verwerking van het bloed maximaal 4 dagen mag zitten, moet het 

materiaal uiterlijk op donderdag 24 en 31 december voor 12 uur binnen zijn op het NIPT lab. Het 

materiaal wordt na 12.00 uur niet meer in ontvangst genomen, omdat de laboratoria nog tijd nodig 

mailto:bureau@oabdekkers.nl


hebben om het ontvangen materiaal direct te verwerken. Het materiaal dat te laat binnenkomt wordt dus 

afgekeurd. 

De regionale centra stellen voor om aan zwangeren te adviseren geen bloed te laten prikken voor de 

NIPT op donderdag 24 december en donderdag 31 december, om transport problemen te voorkomen. 
 

Echoscopie 

Geen pretecho’s bij SEO 

Het komt voor dat een echopraktijk pretopties/pretecho’s tegen een meerprijs aanbiedt bij het SEO. De 

regionale centra wijzen alle echoscopisten en alle echopraktijken erop dat er GEEN pretecho’s en GEEN 

pretopties (zoals een DVD/USB/4D foto tegen meerprijs) bij de prenatale screeningsonderzoeken mogen 

worden aangeboden. Dit geldt voor het SEO en na 1 september 2021 ook voor het eerste trimester SEO. 

Het aanbieden van pretecho’s dient geheel onafhankelijk van de prenatale screening te gebeuren, dus 

op een apart deel van de website en zonder relatie met de prenatale screening. De kwaliteitseis SEO is 

op dit punt aangepast. 

Let op: het verrichten van een 13 weken echo vóór 1 september 2021 is niet toegestaan. Ook het 

anatomisch scannen van de foetus bij een pretecho is niet toegestaan. 

Alle prenatale screeningen en bevolkingsonderzoeken vallen onder de Wet op Bevolkingsonderzoek en 

mogen alleen aangeboden worden als men daarvoor een overeenkomst heeft met een 

vergunninghouder voor bevolkingsonderzoek (een regionaal centrum). 

 

Informatiematerialen voor de scholing eerste trimester SEO: bestellen kan 

vanaf nu! 

Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale 

Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt 

met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als 

zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO. 

De informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de 

webshop van het RIVM, via deze link. De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd. 

Per praktijk kunnen ze dan worden verspreid naar alle contractanten. 

Actuele informatie over het eerste trimester SEO op www.pns.nl 

Wilt u iets nalezen over bijvoorbeeld de (bij)scholing over het eerste trimester SEO of het tarief? 

Kijk dan op www.pns.nl/professionals voor alle actuele informatie. 

Evaluatie webinar casuïstiekbespreking 

Op 30 november 2020 organiseerden de regionale centra gezamenlijk een webinar 

casuïstiekbespreking. Ruim 1.400 deelnemers keken naar dit live webinar. Hoewel de 

casuïstiekbespreking primair bedoeld was voor echoscopisten, namen ook veel counselors deel aan het 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-seo
https://online.xerox.nl/uStore/2012/Category/4114/PNS-Producten-voor-professionals-
http://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/professionals


webinar. Tijdens het webinar zijn verschillende casus in de keten van prenatale screening en diagnostiek 

behandeld. Margreet Husen, senior arts prenatale geneeskunde van het Erasmus UMC, besprak casus 

rondom de situs en over arthrogryposis. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog van het UMC 

Groningen, besprak nierproblemen en blaasextrofie. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog van 

het Amsterdam UMC, sloot af met een plaatjesquiz. Deelnemers gaven de casuïstiekbespreking in de 

evaluatie een mooi rapportcijfer: gemiddeld een 8! Het webinar is als interessant en leerzaam ervaren. 

De technische organisatie en communicatie rondom het webinar vond men goed tot uitstekend. Bijna 

90% van de deelnemers wenst de volgende keer weer een landelijke casuïstiekbespreking via een 

webinar. Voor de regionale centra was dit tweede webinar wederom leerzaam, verbeterpunten nemen 

wij mee naar een volgende keer. 

Q en A webinar 9 november 

Tijdens het eerste webinar op 9 november zijn via de chat door deelnemers veel vragen gesteld over de 

behandelde onderwerpen. Deze vragen zijn aan de sprekers voorgelegd en beantwoord. De Q&A’s zijn 

via de volgende links beschikbaar: 

• Q&A Vasa Previa 

• Q&A Counseling 

• Q&A Informatiebeveiliging 

Peridos 

Gegevensaanlevering 2020 

Half januari 2021 zal RCPSNH de controle van de normaantallen SEO over 2020 uitvoeren. Wij vragen 

dan ook aan de zorginstellingbeheerders de SEO-gegevens over heel 2020 te uploaden in Peridos vóór 

10 januari 2021. 

 

Wijzigingen binnen de praktijk: informeer het Regionaal Centrum! 

Vanaf 5 januari 2021 ontvangen alle zorginstellingbeheerders om de maand via ‘Meldingen’ in Peridos 

een verzoek om de gekoppelde zorgverleners en praktijkondersteuners te controleren. Deze melding is 

bedoeld om de zorginstellingbeheerders te ondersteunen bij het up-to-date houden van de gegevens. 

Waarom is dat van belang? De Regionale Centra constateren regelmatig dat zorgverleners die niet of 

niet langer bevoegd zijn, in Peridos onterecht toegang hebben tot de cliëntgegevens van de praktijk. 

Bijvoorbeeld wanneer iemand niet langer werkzaam is binnen een praktijk maar wel nog gekoppeld is 

aan deze praktijk. Of wanneer een zorgverlener nog geen kwaliteitsovereenkomst heeft, maar daar wel 

al verrichtingen uitvoert. Ook zien we dat zorgverleners of praktijkondersteuners in Peridos inloggen via 

het account van een collega, omdat diegene nog geen eigen account heeft. Dit zijn allemaal voorbeelden 

van onbevoegde toegang tot Peridos die kunnen leiden tot datalekken. Het tijdig doorgeven van 

wijzigingen van zorgverleners aan het regionale centrum, voorkomt dat deze situaties ontstaan. 

https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/QA-Vasa-Previa-webinar-9-11-2020.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-december-2020_82
https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/QA-Counseling-webinar-9-11-2020.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-december-2020_82
https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/QA-informatiebeveiliging-webinar-9-11-2020.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-december-2020_82


Beveiliging van gegevens cliënten 

Op 9 november jl. bent u tijdens de landelijke webinar geïnformeerd over “Veilig omgaan met gegevens 

prenatale screening” door Carolien Kapteijns, functionaris Informatie-beveiliging, Coöperatie Landelijk 

Beheer Prenatale Screening (CLBPS). Het menselijk handelen blijkt de belangrijkste oorzaak van 

datalekken. Dat zien we ook bij de prenatale screening. Hierbij een paar belangrijke tips om het risico 

hierop eenvoudig te verminderen: 

• Prenatale screening (counseling/echoscopie) mag alleen uitgevoerd worden door zorgverleners 

die een kwaliteitsovereenkomst hiervoor hebben én in Peridos geregistreerd zijn bij de 

zorginstelling voor de betreffende verrichting. 

• Geef zo spoedig mogelijk door aan uw regionaal centrum wanneer u stopt of verandert van 

zorginstelling. De zorginstelling dient ook zelf wijzigingen in het personeelsbestand door te 

geven aan het regionaal centrum, voor zover dit medewerkers betreffen die werkzaamheden 

uitvoeren voor de prenatale screening. 

• De verrichtingen moeten worden geregistreerd op de naam van degene die deze heeft 

uitgevoerd. 

• Namen van de uitvoerders mogen niet worden gewijzigd voorafgaand aan de aanlevering van de 

onderzoeksgegevens aan Peridos. 

• Stuur geen bestanden met cliëntgegevens naar een regionaal centrum, maar upload dit 

rechtstreeks naar Peridos. 

• Indien u toch medische gegevens of gevoelige persoonsgegevens naar een regionaal centrum 

verstuurt, (bijv. bij de beeldbeoordeling en de kwaliteitsaudits), stuur dit dan altijd op een veilige 

manier. Dit kan via veilige e-mail of desnoods per post onder vermelding van “vertrouwelijk”. 

U kunt hier meer informatie vinden: 

Nieuwe query Astraia SEO versie 9 gebruiken vanaf 1-1-2021 

De Astraia SEO-query’s voor het maken van Excel bestanden om te uploaden in Peridos zijn aangepast. 

Met deze query’s zullen de in Astraia geregistreerde sonomarkers vollediger aangeleverd worden en de 

pyelectasie volgens de nieuwe definities berekend worden. 

De nieuwe versies zijn hier te vinden. 
 

Overig 

Tarieven prenatale screening 2021 

Voor 2021 zijn de NZa tarieven voor prenatale screening iets gewijzigd. De tarieven gelden voor 

verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen: 

• counseling € 48,88 

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2020/07/02.04.04-20200626-Info-zorgverleners-over-informatiebeveiliging-v1.0.pdf
https://www.peridos.nl/gegevens-aanleveren-excel/astraia/


• combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 186,63 

• combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 112,40 

• serumscreening Star-shl € 74,23 

• SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31 

• SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31 

• De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175,00. 

Contractantenraad RCPSNH 

RCPSNH dankt iedereen die onlangs heeft gereageerd op het voorstel van RCPSNH om per 2021 met 

een Contractantenraad te starten. Dit initiatief is positief ontvangen met een 4 als gemiddelde score 

(schaal 1-5). In totaal hebben 48 contractanten gereageerd met een diverse achtergrond (meerdere 

antwoorden waren mogelijk). 
 

 

Een aantal van hen heeft aangegeven interesse te hebben om deel te nemen aan deze raad. Door de 

bestuurder van RCPSNH zijn zeven kandidaten aangesteld als lid voor de eerste termijn van 2 jaar. 

Mogelijk dat in de toekomst anderen die zich ook hiervoor hebben aangemeld hun stokje kunnen 

overnemen. De samenstelling van de raad is gebaseerd op een gevarieerde mix van counselors/ 

echoscopisten uit 1e/2e lijn al dan niet in combinatie met de rol van praktijkmanager/eigenaar, 

gemachtigde contracten of zorginstellingbeheerder en op basis van toegelichte motivatie voor deelname. 

Op de website van RCPSNH is binnenkort de samenstelling van de Contractantenraad te vinden met 

ook de contactgegevens voor mocht u aan één van hen bepaalde zaken willen doorgeven ter bespreking 

in de raad. 
 

Vacature hoofd landelijk beheer CLBPS 

Het CLBPS is gestart met het werven voor een hoofd landelijk beheer bij CLBPS in Utrecht. 

Klik hier voor de vacature. 

Telefonische bereikbaarheid RCPSNH tijdens lockdown 

In verband met de lockdown werken wij zoveel mogelijk thuis en zijn hierdoor niet telefonisch op ons 

kantoor te Zwaansvliet in Amsterdam bereikbaar. Wenst u telefonisch contact, mail ons wanneer en op 

https://www.intermediair.nl/vacature/20077927-4e21-42ce-b024-bf55177c1f41/hoofd-landelijk-beheer-cooeperatie-landelijk-beheer-prenatale-screening?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


welk telefoonnummer u te bereiken bent via contact@rcpsnh.nl. Wij zullen zo snel mogelijk telefonisch 

contact met u opnemen. Excuses voor dit ongemak. 

Beste wensen 

RCPSNH bedankt u voor de fijne samenwerking in het afgelopen bewogen 2020. 
 

 

 

Agenda 

• Vóór 10 januari 2021 gegevenslevering aan Peridos over heel 2020 

• Maart/april/mei e-learning counselors 

• Maandag 15 maart 2021, 14.30 – 17.00 uur Live webinar counselors en echoscopisten (ook on 

demand) 

• Maandag 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) 

(niet on demand) 

• Maandag 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) 

(niet on demand) 

• 8 april theorietoets echoscopisten (optie 1) 12 april theorietoets echoscopisten (optie 2) 

• Mei/juni vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep 

• 1 augustus start counseling over eerste trimester SEO 

mailto:contact@rcpsnh.nl


• 1 september streefdatum invoering eerste trimester SEO 

• September: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep 
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