
 
  

 

 

Nieuwsbrief 

januari 2021 
 

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: 

• 1 april: peildatum voor toetsing aantal verrichtingen in 2020 

• Registratie bijscholing van counselors 

• Deelname aan onderzoeken: IMITAS studie 

• Onderwijskundig ontwerp PNS: Laat je mening horen over de bijscholing PNS 29 januari 2021 

(9.30-12.00/ online via ZOOM)! 

• Save the date online regio-casuïstiekbespreking: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u 

• Agenda 

1 april: peildatum voor toetsing aantal verrichtingen in 2020 

Op 1 april 2021 vindt de toetsing plaats van de normaantallen over het jaar 2020, voor zowel counselors 

als echoscopisten, op basis van de geldende kwaliteitseisen. Wij vragen de zorginstellingen om hun 

gegevens over 2020 zo spoedig mogelijk volledig aan Peridos aan te leveren. Voor de zomer ontvangen 

de counselors en echoscopisten bericht van ons over het resultaat van de toetsing van het aantal 

verrichtingen. Gegevens van 2020 die op 1 april 2021 niet aanwezig zijn in Peridos, tellen niet mee voor 

deze toets. 

Registratie bijscholing van counselors 

De huidige scholingsronde voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd en 

loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer dan alvast of al uw gevolgde bijscholingen in 2020 in 
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Peridos zijn vastgelegd (Inloggen in Peridos ->Beheer ->Zorgverleners ->Opleidingen). Indien u scholing 

mist, stuur dan het certificaat naar contact@rcpsnh.nl. 

Net als in 2019 geldt dat als u in 2020 minder dan 50 counselingsgesprekken heeft gevoerd, deelname 

aan TrainTool verplicht is. Dit is ongeacht het tot dan toe behaalde aantal scholingspunten. 

Deelname aan onderzoeken 

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen 

deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er 

een oproep van de IMITAS onderzoeksgroep. Voor meer informatie, zie hieronder. 

 

IMITAS studie 

De onderzoekers van de IMITAS-before studie zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een 

vragenlijst zouden willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en 

ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een goede vergelijking te kunnen maken met de 

groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal krijgen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen 

aan dit vragenlijstonderzoek. 

 

Doel van het onderzoek: 

De IMITAS studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De studie is 

onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after cohort zal eerste 

trimester SEO in onderzoeksverband aangeboden worden, het IMITAS-before cohort dient als 

controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een substudie van de IMITAS studie. In 

vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent de 

huidige prenatale screening (before) en omtrent het eerste trimester SEO (after) onderzocht. Resultaten 

van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken tussen het huidige 

programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie van een eerste 

trimester SEO. 

 

Deelname aan het onderzoek: 

In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van de 13 

wekenecho, wat naar verwachting in het najaar van 2021 zal zijn. Wij hopen op 30 deelnemende 

praktijken. 

Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan 

contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl. 

Onderwijskundig ontwerp PNS: Laat je mening horen over de bijscholing 

PNS! 

Vrijdagochtend 29 januari 2021 (9.30-12.00/ online via ZOOM) is er een klankbordgroep-plus gepland 

voor alle counselors, regionale centra en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen. 

Tijdens deze klankbordgroep nodigen we je uit om mee te praten over het onderwijskundig ontwerp voor 

de bij- en nascholing vanaf 2022. In deze korte video wordt het concept-ontwerp verder toegelicht. In 

essentie beschrijft het ontwerp dat er een geaccrediteerde lijst van scholingsactiviteiten komt waaruit de 
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counselor zijn scholing kan samenstellen. Een gedeelte van de scholing is verplicht, een gedeelte zit in 

de keuzeruimte. 

Accreditatie van de scholing wordt door een commissie van RIVM, regionale centra en 

beroepsverenigingen verzorgd. Aanbieders van scholing laten hun training, cursus of e-learningmodule 

accrediteren en voeren de scholing uit. Counselors nemen de gevolgde scholing op in het 

kwaliteitsregister en de regionale centra kunnen op basis van behaalde punten de vergunning verlenen 

of verlengen. 

Uiteraard zijn er technische en praktische voorwaarden voor de uitvoerbaarheid van dit conceptplan. Zo 

moet er voldoende draagvlak zijn voor bekostiging van scholing (willen counselors betalen voor 

scholing?). Ook moet er voldoende scholingsaanbod zijn/ontwikkeld kunnen worden, Regionale Centra 

moeten toegang kunnen krijgen tot de kwaliteitsregisters etc. Het gaat hier uitdrukkelijk om een 

conceptontwerp. Als alle belangrijke partijen akkoord zijn met de uitgangspunten wordt dit plan verder 

uitgewerkt. 

Het is belangrijk om te horen of dit voorstel op draagvlak kan rekenen bij de counselors, regionale centra 

en beroepsverenigingen óf dat er nog aanpassingen nodig zijn. Tijdens de klankbordgroep-plus gaan we 

daarom graag met jullie in gesprek. Aanmelden kan via: bureau@oabdekkers.nl of 040-2913733. 

Save the date online regio-casuïstiekbespreking: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u 

Hierbij de vooraankondiging van de online regio-casuïstiekbespreking van RCPSNH op 17 mei 2021 in 

samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hierbij 

zullen weer diverse casus aangeleverd uit de regio worden besproken. Dus wanneer u interessante 

casus heeft, stuur deze dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam 

UMC, locatie VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Let er op, 

casus kunnen worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is 

geboren. 

 

Tevens zien wij graag een casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” uit de regio. 

Deze kunt u via het zelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. “casus voor Ingeborg Linskens” 

aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg, gynaecoloog van de afdeling 

prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u voor te bespreken. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG). 

Agenda 

• Vrijdag 29 januari 2021, 9.30 - 12.00 uur online via ZOOM) klankbordgroep-plus voor 

counselors, regionale centra en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen over het 

onderwijskundig ontwerp PNS. 

• Maandag 15 maart 2021, 14.30 – 17.00 uur Live webinar counselors en echoscopisten (ook on 

demand) 
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• 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) 

• Maart/april/mei 2021 e-learning counselors 

• Donderdag 8 april 2021 theorietoets echoscopisten (optie 1)12 april theorietoets echoscopisten 

(optie 2) 

• Maandag 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur Online regio-casuïstiekbespreking 

• Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep 

• 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO 

• 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO 

• September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep 
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Nieuwsbrief februari 2021 
 

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 

- Online casuïstiekbespreking 

Landelijke berichtgeving 

- Heeft u voldoende bijscholing gevolgd voor de counseling? 

- Deelname Traintool 2021 

- Aanschaf tweedehands echoapparatuur 

- NIPT: aanvraagproces verbeteren 

- Meer hertesten na upgrade NIPT-straat 

- Deelname aan wetenschappelijk onderzoek 

Agenda 

Echoscopie 

Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u 

Zoals in onze vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, organiseren wij op 17 mei 2021 voor alle 

echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam 

UMC, locatie VUmc, een online casuïstiekbespreking. Hierbij zullen weer diverse casus uit de regio 

worden besproken. Dus wanneer u interessante casus heeft, stuur deze dan met SEO verslag naar de 

afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie 

VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Let op: Casus kunnen 

alleen worden besproken als vervolgonderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren. 

Daarnaast vragen wij een casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” aan te leveren 

via hetzelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl, maar dan o.v.v. “casus voor Ingeborg 

Linskens”. Graag daarbij uw contactgegevens vermelden, dan kan dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog 
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van de afdeling prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om deze casus met u voor 

te bespreken. Bij de casuïstiekbespreking zullen uw gegevens uiteraard niet worden vermeld. 

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG). 

Deelname is kosteloos en accreditatie wordt aangevraagd bij de BEN, KNOV en NVOG. 

Locatie: online, meer informatie volgt. 

 

U kunt zich hier online inschrijven. 

Landelijke berichtgeving 

Heeft u voldoende bijscholing gevolgd voor de counseling? 

Door de coronacrisis is vorig jaar besloten om de bijscholingsronde voor counselors van 2019-2020 met 

een jaar te verlengen. In 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of counselors voldoende bijscholing 

counseling prenatale screening in 2019-2020-2021 hebben gedaan. Heeft u nog niet aan alle 

scholingsonderdelen voldaan? Probeer dan om deze scholing in 2021 als nog te volgen. 

Ter herinnering, de bijscholingsronde 2019/2020/2021 bestaat uit: 

I Deelname aan twee van de drie optionele scholingen: 

• E-learning prenatale screening 

• TrainTool 

• Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst of het landelijke webinar 

 

II Daarnaast is de volgende scholing in het kader van het eerste trimester SEO verplicht: 

• Algemeen webinar eerste trimester SEO, op 15 maart of daarna terug te kijken 

• E-learning eerste trimester SEO, te volgen tussen half maart en 31 mei 2021 

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

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

Wilt u in Peridos controleren of uw bijscholingen goed zijn geregistreerd en indien er 

scholingsonderdelen missen, wilt u dan uw deelnamecertificaat sturen aan uw Regionaal Centrum 

via contact@rcpsnh.nl. 

Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021? 

Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een 

basiscursus counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: TrainTool of een 

andere scholing op gebied van prenatale screening. Ook dienen ze de verplichte bijscholing in het kader 

van het eerste trimester SEO te volgen. 

Deelname Traintool 2021 

Bent u counselor en wilt u voor de scholingsronde 2019 t/m 2021 nog bijscholing volgen? Het is mogelijk 

om de toets counselingvaardigheden (TrainTool) te doen als u hieraan nog niet hebt deelgenomen. In 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p8Nqb8Wa_0mitwMBATl7hYJN5VP1YVZIhWoqgFyH8LtUQTNKVDNKUFNWUFpDNkpEVUlNWDFFSDdYSy4u
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deze vaardigheidstoets worden fragmenten van een counselinggesprek vertoont, waarop u gevraagd 

wordt te reageren, zoals u tijdens een counselinggesprek zou doen. Deelname levert twee 

accreditatiepunten op. U kunt TrainTool nog maken tot 1 september 2021. Daarna is de tool niet meer 

up-to-date vanwege de start van het eerste trimester SEO. Aanmelden kan bij uw Regionaal Centrum. Zij 

kunnen ook eventuele vragen beantwoorden. 

 

Aanschaf tweedehands echoapparatuur 

Voor echoapparatuur aangeschaft na 12 oktober 2020 gelden de nieuwe kwaliteitseisen 

echoapparatuur en beeldopslag, ook als het bouwjaar van het echoapparaat voor 12 oktober 2020 ligt. 

Deze nieuwe eisen gelden dus ook voor tweedehandse echoapparatuur. Een kwaliteitssysteem voor de 

controle van de echoapparatuur is in ontwikkeling. Zolang dat er niet is, gelden de oude kwaliteitseisen 

voor de gebruiksduur van de echoapparatuur: 

Wanneer een echopraktijk de apparatuur langer dan 5 jaar wil gebruiken (toepasbaar voor top-end 

systemen), kan het Regionale Centrum, indien blijkt dat het apparaat nog beelden oplevert van 

voldoende kwaliteit, toestemming geven het apparaat langer te gebruiken, met telkens een verlenging 

van één jaar tot een maximaal gebruik van in totaal 8 jaar. 

NIPT: aanvraagproces verbeteren 

Het traject van NIPT-aanvraag tot -uitslag is een ingewikkeld proces. Soms blijkt er iets mis te gaan bij 

de aanvraag van de NIPT. Een zwangere krijgt bijvoorbeeld het aanvraagformulier van een andere 

zwangere vrouw mee of twee zwangeren krijgen hetzelfde formulier mee. Naast dat dit een datalek is 

van persoonsgegevens, kan dit ernstige consequenties hebben voor deze zwangeren als zij hierdoor 

een verkeerde uitslag ontvangen. 

Om zorginstellingen te laten profiteren van elkaars (positieve) ervaringen, zijn we op zoek naar praktijken 

die ervaring hebben met een goede werkwijze rond het NIPT-aanvraagproces en het veilig en zorgvuldig 

verstrekken van de NIPT-aanvraagformulieren. We zijn onder andere geïnteresseerd in: welke 

werkafspraken of welk werkproces heeft u binnen uw zorginstelling bij de NIPT-aanvraag en welke tips 

kunt u geven ten aanzien van de uitgifte van NIPT-aanvraagformulieren? Daarnaast zijn we ook op zoek 

naar praktijken die het NIPT-aanvraagproces lastig vinden. Graag vernemen wij van hen wat zij lastig 

vinden en waarmee zij geholpen zouden zijn. 

Bent u bereid informatie over de werkwijze NIPT-aanvragen binnen uw organisatie met de Regionale 

Centra te delen, stuur dan een bericht aan: contact@rcpsnh.nl 

Meer hertesten na upgrade NIPT-straat 

Het NIPT-laboratorium van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, is vanaf november 2020 overgegaan 

naar een nieuwe versie van de NIPT-straat (VeriSeq 2.0). Het NIPT-laboratorium van het Erasmus MC 

volgt deze maand en dat van Maastricht UMC in maart/april 2021. Deze verplichte upgrade biedt een 

betere ondersteuning van de laboratoriumspecialisten bij het bepalen van de NIPT-uitslag. De 

leverancier heeft in deze upgrade de minimale eisen waaraan een test moet voldoen iets opgeschroefd. 

Hierdoor blijkt de nieuwe versie van de NIPT-straat in de praktijk iets vaker geen resultaat te geven en 

vraagt het NIPT-laboratorium vaker een hertest en dus een nieuw bloedmonster aan. 

Ongeveer 80% van de hertesten (tweede bloedmonster) geeft alsnog een uitslag. Het heeft dus zin om 
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een tweede bloedsample in te sturen. 

Van de hertesten lukt ongeveer 1 op 5 niet. In dat geval kan een derde en laatste NIPT-aanvraag worden 

overwogen of kan de zwangere worden doorverwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek om 

de mogelijkheden van een invasieve prenatale test te bespreken. Dit zal in de uitslag worden vermeld. 

Meer informatie vindt u op www.niptconsortium.nl/meerhertesten 

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek 

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen 

deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er 

een oproep van de PRIME studie. Zie hieronder voor meer informatie. 
 

PRIME-studie 

Gezocht: counselors prenatale screening & zwangere vrouwen 

Beslissingen over prenatale screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, 

zoals hun eigen partner, een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners 

samen keuzes maken over screenen tijdens de zwangerschap. 

Ben je counselor prenatale screening? We horen graag je ervaringen met en ideeën over dit gedeelde 

besluitproces. Sta je open voor een kort online interview (max. 45 minuten)? 

En wil je ons helpen met het werven van zwangere vrouwen met beperkte gezondheidsvaardigheden en 

laaggeletterden en/of lager opgeleiden zwangere vrouwen? 

Meer informatie over de PRIME studie en de wervingsflyers: www.prime-studie.nl, Samen met de partner 

Voor interesse en vragen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-

kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400. 
 

 

Agenda 

• 15 maart 2021, 14.30 – 17.00 uur Live webinar counselors en echoscopisten (ook on demand) 

• 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) (niet on demand) 

• 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) (niet on demand) 

• Maart/april/mei 2021 e-learning counselors 

• 8 april of 12 april 2021 theorietoets echoscopisten 

• 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur online casuïstiekbespreking RCPSNH voor echoscopisten 

• Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep 

• 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO 

• 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO 

• September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep 
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Nieuwsbrief maart 2021 
 

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: 

Algemeen 

- Website CLBPS 

- Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting) 

- Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO 

- Andere gewijzigde kwaliteitseisen 

Counseling 

- Rectificatie: Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021? 

- Aantal counseling gesprekken in 2021 

- Nieuwe data basiscursus counselen PNS 

NIPT 

- NIPT aanvraag: als de keuze met/zonder nevenbevindingen nog wijzigt 

- Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de feestdagen in het voorjaar van 2021 

- Publicatie NIPT 

Echoscopie 

- Actueel overzicht NT-echocentra 

- Online regionale casuïstiekbespreking RCPSNH: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u 

Peridos 

- Dataset Counseling 

Overig 

- Eerste bijeenkomst Contractantenraad RCPSNH 

Agenda 
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Algemeen 

Website CLBPS 

Sinds korte tijd is de website van de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) in de 

lucht. De CLBPS ondersteunt de Regionale Centra prenatale screening (RC) bij de uitvoering van hun 

taken. De website wordt nu vooral gebruikt om informatie te plaatsen over de implementatie van het 

eerste trimester SEO en de (bij)scholing die counselors en echoscopisten moet volgen. Tevens zal hier 

ook informatie over diverse lopende wetenschappelijke studies worden geplaatst waarvoor in deze 

nieuwsbrieven uw aandacht wordt gevraagd. Zoekt u informatie over deze onderwerpen, kijk dan 

op www.clbps.nl. 

Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting) 

Naar verwachting start vanaf 1 september 2021 de landelijke wetenschappelijke studie naar het eerste 

trimester SEO: de IMITAS studie. IMITAS staat voor IMplementation of fIrst Trimester Anomaly Scan. 

Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO zijn, in samenwerking met de Werkgroep 

Kwaliteit en zorguitvoering, verschillende kwaliteitseisen opgesteld. Deze zijn door de Programma-

commissie begin 2021 vastgesteld. De kwaliteitseisen betreffen de uitvoering van het eerste trimester 

SEO, de opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste 

trimester SEO. De kwaliteitseisen zijn gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen. 

Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO 

De kwaliteitseisen voor het tweede trimester SEO zijn geactualiseerd en de opbouw van de documenten 

is gewijzigd. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen aanscherping van het beleid rondom 

pretecho’s en bij onvoldoende beeldvorming. Zie www.pns.nl/kwaliteitseisen. 

Andere gewijzigde kwaliteitseisen 

Naar aanleiding van de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting zijn kleine 

wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere kwaliteitseisen. Dit gaat dan met name om de toevoeging 

van het eerste trimester SEO in de kwaliteitseisen counseling prenatale screening, informed consent en 

privacy en de kwaliteitseisen vaginale echo. De kwaliteitseisen zijn begin 2021 door de Programma-

commissie vastgesteld en staan gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen. 
 

Counseling 

Rectificatie: Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021? 

In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben wij u geïnformeerd over het volgen van voldoende 

bijscholing voor counselors. Helaas was deze informatie niet volledig. Daarom informeren wij u graag 

opnieuw: 

Counselors die in 2019 of 2020 zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling 

hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: TrainTool of een andere scholing op het 

https://www.clbps.nl/
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen


gebied van prenatale screening. Counselors die in 2021 zijn afgestudeerd hebben hier vrijstelling voor. 

Alle counselors dienen de verplichte bijscholing in het kader van het eerste trimester SEO te volgen. 

Aantal counselinggesprekken in 2021 

Let erop dat u in 2021 voldoende gesprekken voert. Net als in voorgaande jaren geldt de norm van 50 

counselinggesprekken in 2021. Omdat in 2022 Traintool niet meer wordt ingezet, vervalt de 

uitzonderingscategorie 35-49 gesprekken. In het voorjaar van 2022 zullen de Regionale Centra toetsen 

of u voldoende counselinggesprekken heeft gevoerd in 2021. 

Nieuwe data basiscursus counselen PNS 

Op 4 en 18 juni 2021 wordt de basiscursus counselen over prenatale screening gehouden. 

Aanvang: 09:00 uur – 17:00 uur. 

Locatie: omgeving Amsterdam 

Er zal uiteraard rekening worden gehouden met de 1,5 m. regelgeving. Hierdoor is het maximum aantal 

deelnemers beperkt tot 15 deelnemers. 

Amsterdam UMC heeft in samenwerking met de Verloskunde Academie Amsterdam een basiscursus 

‘Counselen over Prenatale Screening’ opgezet. In deze cursus zullen allerlei aspecten van counselen 

aan de orde komen. U kunt zich hier aanmelden. 
 

NIPT 

NIPT aanvraag: als de keuze met/zonder nevenbevindingen nog wijzigt 

Bij de NIPT-aanvraag komt het voor dat een zwangere op het laatste moment haar keuze voor het wel of 

niet laten bepalen van nevenbevindingen bij de NIPT wil veranderen of dat zij nog wat bedenktijd nodig 

heeft. 

 

De keuze voor wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen is in Peridos nog aan te passen tot het 

moment dat de informatie door het laboratorium is opgehaald (de datum van het ophalen is te 

controleren in Peridos). Is de keuze na het printen van het bloedafnameformulier nog gewijzigd, dan 

wordt de laatst bekende informatie uit Peridos overgenomen. De ingevulde keuze op het geprinte 

formulier vervalt hiermee. De informatie in Peridos is dus leidend ten opzichte van de informatie op het 

bloedafnameformulier. 

 

Wanneer een zwangere na het printen van het bloedafnameformulier haar keuze voor nevenbevindingen 

wijzigt, is er echter een discrepantie tussen de informatie op het formulier en de gegevens uit Peridos. 

De NIPT kan dan vertraging oplopen, doordat het NIPT-laboratorium deze gegevens eerst controleert bij 

de aanvrager. 

 

De NIPT-laboratoria raden daarom aan om het labformulier pas te printen wanneer een zwangere een 

keuze heeft gemaakt tussen wel of geen nevenbevindingen. Een alternatief kan zijn om bij de definitieve 

https://www.spsao.nl/


keuze het formulier per beveiligde e-mail naar de zwangere te sturen en haar deze zelf uit te laten 

printen. 

Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de feestdagen in het 

voorjaar van 2021 

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

• 2de Paasdag - maandag 5 april 

• Koningsdag - dinsdag 27 april 

• Hemelvaartsdag - donderdag 13 mei 

• 2de Pinksterdag - maandag 24 mei 

Alléén voor de regio Maastricht geldt dat het NIPT laboratorium open is tijdens de feestdagen in het 

voorjaar. 

Let op: Tussen afname en verwerking van het bloed mag maximaal 4 dagen zitten. 

Let u rond bovengenoemde dagen dus op de duur van het transport van de bloedbuizen, want bloed 

dat te laat binnenkomt wordt afgekeurd! 

De laboratoria hebben tijd nodig om het ontvangen materiaal direct te verwerken, d.w.z. dat bloed, daar 

waar in het schema aangegeven, ná 12.00 uur NIET meer in ontvangst genomen wordt. 

Voor uitgebreidere informatie zie: https://www.clbps.nl/nieuws/sluitingsdagen-van-de-nipt-laboratoria-

rondom-de-feestdagen-in-het-voorjaar-van-2021/ 

Publicatie NIPT 

Effect van de introductie van NIPT op deelname aan de screening op down-, edwards- en patau 

syndroom. 

Recent verscheen in samenwerking met medewerkers van het RIVM een publicatie met titel: Uptake of 

fetal aneuploidy screening after the introduction of the non‐invasive prenatal test: a national population‐

based register study. 

 

Het doel was om te bekijken wat het effect was van de introductie van NIPT als vervolgtest en als eerste 

screeningstest op de deelname aan prenatale screening op down-, edwards- en Patau syndroom in 

Nederland. Gebruikmakend van nationale registratiesystemen werden de data van alle zwangere 

vrouwen die kozen voor prenatale screening middels de combinatietest of NIPT tussen januari 2007 en 

maart 2019 retrospectief verzameld. 

 

Na de introductie van NIPT als vervolgtest in april 2014 (TRIDENT-1) steeg de deelname aan de 

combinatietest van 29.5% in 2013 naar 34.2% in 2015. Na de introductie van NIPT als eerste test in april 

2017 (TRIDENT-2) daalde de deelname aan de combinatietest van 35.8% in 2016 naar 2.6% in 2018. 

De totale deelname (NIPT en combinatietest) stabiliseerde binnen twee jaar na introductie van de NIPT 

als eerste test op 46%. Regionale verschillen in NIPT deelname waren ook zichtbaar: de deelname 

varieerde van 31.8% tot 67.9%. 

https://www.clbps.nl/nieuws/sluitingsdagen-van-de-nipt-laboratoria-rondom-de-feestdagen-in-het-voorjaar-van-2021/
https://www.clbps.nl/nieuws/sluitingsdagen-van-de-nipt-laboratoria-rondom-de-feestdagen-in-het-voorjaar-van-2021/


 

Referentie: 

Van der Meij, K.R., de Groot‐van Mooren, M., Carbo, E.W., Pieters, M.J., Rodenburg, W., Sistermans, 

E.A., Cornel, M.C., Henneman, L. the Dutch NIPT Consortium (2021). Uptake of fetal aneuploidy 

screening after the introduction of the non‐invasive prenatal test: a national population‐based register 

study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/aogs.14091 
 

Echoscopie 

Actueel overzicht NT-echocentra 

Vanaf heden kan in de regio van RCPSNH de NT-meting voor de combinatietest worden uitgevoerd in 6 

NT-echocentra waarvoor nog 8 NT echoscopisten een kwaliteitsovereenkomst hebben. 

Klik hier voor het actuele overzicht en de bereikbaarheid van de NT-echoscopisten in onze regio. 

Door de beperktere beschikbaarheid aan echoscopisten, willen we u erop attenderen de NT-meting tijdig 

te organiseren, zodat er genoeg ruimte is om deze in te plannen. 

Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH:17 mei 2021, 17.30-19.30 u 

Zoals in onze vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, organiseren wij op 17 mei 2021 voor alle 

echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam 

UMC, locatie VUmc, een online casuïstiekbespreking. 

Deelname is kosteloos en accreditatie wordt aangevraagd bij de BEN, KNOV en NVOG. 

Locatie: online via Zoom, meer informatie volgt. 

U kunt zich hier online inschrijven. 

Peridos 

Dataset counseling 

De dataset counseling wordt per 1 april 2021 aangepast. Concreet betekent dit dat er een aantal velden 

worden verwijderd. Voor de zorgverleners die de gegevens in Peridos kunnen bekijken, betekent dit dat 

er bij de counseling dan ook minder gegevens zichtbaar zijn. Ga voor meer informatie 

naar www.peridos.nl/dataset. 

Overig 

Eerste bijeenkomst Contractantenraad RCPSNH 

Op 2 maart jl. heeft een eerste (online) ontmoeting plaatsgevonden met de contractantenraad RCPSNH. 

Deze bijeenkomst stond voornamelijk in het teken van kennismaking. 

Er zijn twee nieuwe bijeenkomsten gepland, op 20 april 2021 (online) en op 1 juni 2021 waarbij we 

hopen dat een fysieke bijeenkomst tegen die tijd mogelijk is. 

Onderwerpen die dan aan bod zullen komen zijn: 

• 1e trimester SEO 

• Ontwikkeling nieuw scholingsplan voor counselors 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aogs.14091
https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2021/03/Overzicht-locaties-combinatietest-2021.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-maart-2021_114
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p8Nqb8Wa_0mitwMBATl7hYJN5VP1YVZIhWoqgFyH8LtUQTNKVDNKUFNWUFpDNkpEVUlNWDFFSDdYSy4u&wdLOR=c7A3935A0-9594-4016-BD06-6B0A3CF1610C
https://www.peridos.nl/dataset/


Mocht u punten hebben die u graag besproken wilt zien, mail deze dan uiterlijk een week voordat de 

bijeenkomst plaatsvindt naar een van de leden van de Contractantenraad. 

Agenda 

• 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) (niet on demand) 

• 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) (niet on demand) 

• Maart/april/mei 2021 e-learning counselors 

• 8 april of 12 april 2021 theorietoets echoscopisten 

• 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur online casuïstiekbespreking RCPSNH voor echoscopisten 

• Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep 

• 4 juni 2021 basiscursus counselen over PNS 

• 18 juni 2021 basiscursus counselen over PNS 

• 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO 

• 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO 

• September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep 
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Nieuwsbrief april 

2021 
 

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 

- Save the date: 29 juni 2021, gezamenlijke online regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH 

- TrainTool 

- Deelname aan wetenschappelijk onderzoek: PRIME studie 

NIPT 

- Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname 

Echoscopie 

- Echoapparatuur 

- Eerste en tweede trimester SEO 

- Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH:17 mei 2021, 17.30-19.30 u 

Overig 

- Contractantenraad 

Agenda 

Counseling 

Save the date: 29 juni 2021 

Gezamenlijke online regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH, 19.30-21.00 uur. 

Dit betreft een online bijeenkomst voor counselors met interessante casuïstiek. Daarvoor hebben we 

echter uw input nodig. Mogelijk staat u als counselor nog een casus bij die indruk op u heeft gemaakt 

mailto:contact@rcpsnh.nl


door bijv. de medische voorgeschiedenis of sociaal maatschappelijke context van de zwangere, een 

taalbarrière of door bepaalde medisch-ethische of cultureel-etnische dilemma’s rondom deze casus. Een 

ervaring die ook interessant en leerzaam kan zijn voor andere counselors. Wij nodigen u van harte uit 

deze casus geanonimiseerd te sturen naar RCPSNH via contact@rcpsnh.nl. Wij nemen daarna voor 

verdere afstemming contact met u op. Meer info volgt. 

TrainTool 

In de vorige nieuwsbrief vanuit de Regionale Centra is een bericht verschenen over de counselingsnorm 

voor prenatale screening. Omdat dit bericht vragen opriep, volgt hier een toelichting: 

Volgens de landelijke kwaliteitseisen geldt voor de counseling de norm van 50 gesprekken per jaar. In de 

huidige bijscholingsronde (2019-2021) is voor counselors die in 2019 en 2020 tussen de 35 en 49 

counselingsgesprekken per jaar hebben gevoerd, het volgen van TrainTool verplicht als alternatief om 

aan de norm te voldoen. Het ging hierbij om een tijdelijke regeling. Vanaf 1 september 2021 is TrainTool 

niet meer up-to-date vanwege de start van de eerste trimester SEO en kan om die reden niet meer 

gebruikt worden voor verplichte nascholing bij 35-49 gesprekken. Er zal worden onderzocht of het 

haalbaar en wenselijk is om een geactualiseerde vorm van TrainTool in de nieuwe scholingsronde aan te 

bieden. 

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek 

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen 

deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Onderstaand 

een herhaalde oproep van de PRIME studie. Zie hieronder voor meer informatie: 

 

PRIME studie: 

Gezocht: counselors prenatale screening, zwangere vrouwen & (beslissings)partners 

Het besluit over prenatale screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, 

zoals hun eigen partner, een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners 

samen keuzes maken over screenen tijdens de zwangerschap. 

Wij zijn voor dit onderzoek nog specifiek op zoek naar: 

• Counselors met meer dan 10 jaar werkervaring; en 

• Zwangere vrouwen en partners die niet meteen op één lijn zaten over de keuze om wel of niet te 

screenen. 

Een interview duurt ongeveer 45 minuten. Help je mee met de werving? 

Meer informatie over de PRIME studie en wervingsmateriaal: www.prime-studie.nl, Samen met de 

partner, Primestudie wervingsbericht 1 - YouTube 

Voor vragen of opmerkingen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-

kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400. 
 

 

mailto:contact@rcpsnh.nl
https://prime-studie.nl/
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NIPT 

Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname 

Voor de bloedafname is een papieren NIPT-aanvraagformulier noodzakelijk, omdat hier de 

barcodes van de bloedbuizen opgeplakt worden voor verzending naar het NIPT-lab. 

Wanneer u het NIPT-aanvraagformulier per e-mail naar de zwangere stuurt (bijvoorbeeld omdat u het 

counseling gesprek via videobellen heeft gevoerd), willen wij u vragen de zwangere er op te wijzen dat 

het NIPT-aanvraagformulier uitgeprint moet worden voor de bloedafname. 

Echoscopie 

Echoapparatuur 

Hierbij een aanvullende toelichting ten aanzien van de toepassing van de kwaliteitseis echoapparatuur: 

Apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020 mag, mits deze voldoet aan de kwaliteitseisen 

echoapparatuur, versie d.d. 23 maart 2017 (oude kwaliteitseis) dan wel aan de nieuwe versie van de 

kwaliteitseis van d.d. 12 okt 2020, ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een eerste trimester SEO 

(na invoering in onderzoeksetting). 

Bijvoorbeeld, als een echoprobe van een echosysteem, aangeschaft vóór 12 okt 2020, niet voldoet aan 

de oude kwaliteitseis maar wel aan de nieuwe kwaliteitseis, dan mag deze transducer uiteraard worden 

gebruikt bij de uitvoering van zowel het eerste als tweede trimester SEO. Dit zal bij een volgende versie 

wijziging van de kwaliteitseis worden aangepast. 

Eerste en tweede trimester SEO 

Met de introductie van het eerste trimester SEO, is de noodzaak ontstaan om onderscheid te maken 

tussen het eerste en tweede trimester SEO. Simpel weg het gebruik van ‘SEO’ volstaat nu niet meer om 

aan te duiden welk echoscopisch onderzoek bedoeld wordt. Voortaan zullen de RC's de afkortingen 

ETSEO en TTSEO gebruiken in communicatie naar zorgverleners, zoals in nieuwsbrieven en op de 

websites van de RC's en de CLBPS. In de communicatie naar zwangeren is het de bedoeling om te 

spreken over 13 wekenecho en 20 wekenecho. 

Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH:17 mei 2021, 17.30-19.30 u 

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor de online casuïstiekbespreking, die op 17 mei 2021 zal 

plaatsvinden om 17.30-19.30 uur? Schrijft u zich dan hier in. 

Deelname is kosteloos en accreditatie is aangevraagd bij de BEN en KNOV 

Locatie: online via Zoom 

Klik hier voor het programma. 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p8Nqb8Wa_0mitwMBATl7hYJN5VP1YVZIhWoqgFyH8LtUQTNKVDNKUFNWUFpDNkpEVUlNWDFFSDdYSy4u
https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2021/04/Programma-casuistiekbespreking-regio-RCPSNH-17-mei-2021-concept.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-april-2021_127


Overig 

Contractantenraad 

Op 20 april jl. was een online bijeenkomst van de contractantenraad RCPSNH. Het belangrijkste 

onderwerp dat besproken is, betreft de implementatie van de eerste trimester SEO, hoe de scholing tot 

nu toe is ervaren en welke zaken er in de praktijk aandacht vragen zoals de logistiek planning en 

capaciteit. Op 1 juni 2021 staat een nieuwe bijeenkomst gepland. Mocht u onderwerpen hebben die u 

graag daar besproken wilt zien, laat het een van uw collega’s in de contractantenraad weten. Klik 

hier voor de contactgegevens van de leden. 

Agenda 

• Maart/april/mei 2021 e-learning counselors 

• 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur online casuïstiekbespreking RCPSNH voor echoscopisten 

• Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep 

• 4 juni 2021 basiscursus counselen over PNS (vol!). In okt/nov wordt nog een cursus georganiseerd, 

datum volgt. 

• 18 juni 2021 basiscursus counselen over PNS (vol!). In okt/nov wordt nog een cursus georganiseerd, 

datum volgt. 

• 29 juni 2021 gezamenlijke online regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH, 19.30-21.00 uur. 

• 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO 

• 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO 

• September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep 
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Nieuwsbrief juni 2021 
 

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 

- Counselor krijgt meer regie over bijscholing 

- Deelname TrainTool 

- Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast 

- Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors 

Combinatietest 

- Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021 

NIPT 

- Interpretatie NIPT uitslag 

Echoscopie 

- Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 

- Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code! 

Peridos 

- Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens 

Overig 

- Vacature bij RCPSNH: nieuwe collega gezocht! 

- Webinar 9 november 2020: FAQ over NIPT beschikbaar 

- Presentaties casuïstiekbespreking 17 mei 2021 beschikbaar 

- Nieuwe datum bijeenkomst contractantenraad 

Agenda 

mailto:contact@rcpsnh.nl


Counseling 

Counselor krijgt meer regie over bijscholing 

Op 1 januari 2022 start voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale 

screening. En ‘nieuw’ is dit keer echt anders. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in 

scholingsinstrumenten vanuit vertrouwen in professionaliteit en vakmanschap. Het nieuwe leren gebeurt 

in verbinding met andere counselors: leren met en van elkaar. De regie voor het leerproces ligt bij de 

counselor zelf. 

Het komend half jaar verkennen het RIVM-CvB, Regionale Centra en de beroepsverenigingen samen 

met scholingsaanbieders hoe het scholingsaanbod de komende jaren er uit kan zien. De basis is het 

onderwijskundig advies voor het scholingsplan counseling prenatale screening. Het doel is te komen tot 

een gevarieerd scholingsaanbod, waar de counselor uit kan kiezen. Voor meer informatie zie pns.nl. 

Deelname TrainTool 

Na 1 september 2021 stopt TrainTool definitief. Na deze datum is het niet meer mogelijk om deel te 

nemen. De accreditatie komt dan ook te vervallen, waardoor er geen punten meer kunnen worden 

toegekend. Counselors die tot nu toe niet hebben deelgenomen en deze nascholing toch nog willen 

volgen of verplicht zijn deel te nemen kunnen alleen nog op de volgende data worden uitgenodigd: 

Ronde 15 juli; om deel te kunnen nemen aan deze ronde ontvangen wij graag uiterlijk 9 juli bericht. 

Ronde 1 augustus; om aan deze ronde deel te kunnen nemen, ontvangen wij graag uiterlijk 23 juli 

bericht. 

Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast 

De Programmacommissie heeft besloten om in 2022 en 2023, 35 counselingsgesprekken als norm te 

hanteren. Dit betreft een tijdelijke situatie. In deze periode dient te worden onderzocht of er een 

onderbouwing te vinden is voor het normaantal en op welke manier de kwaliteit van de counseling door 

de Regionale Centra geborgd c.q. getoetst kan worden. Vanwege dit besluit zal ook voor 2021 de norm 

van 35 counselingsgesprekken (ongeacht de gevolgde bijscholing) worden aangehouden. 

Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors 

Er is een nieuwe versie van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe overeenkomst zal 

de oude kwaliteitsovereenkomst vervangen en is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors 

die voldoen aan de verplichte bijscholing voor het eerste trimester SEO. U zult bij de eerste keer 

inloggen in Peridos op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een kwaliteits-overeenkomst 

beschikbaar is. U dient deze te accorderen voordat u kunt counselen. 

Combinatietest 

Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021 

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. 

Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM. 

https://www.pns.nl/nieuws/bijscholingsplan-counselors


Na de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017, daalde het aantal zwangeren dat 

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

is dan de combinatietest. Doordat er weinig wordt getest, is het moeilijk om de kwaliteit van de screening 

te verzekeren. Het is dan ook niet wenselijk om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. De 

combinatietest, onderdeel van het landelijke programma van de prenatale screening, stopt daarom vanaf 

1 oktober 2021. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM past de informatiematerialen aan. 

Ook wordt gekeken naar een alternatief voor zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT. 
 

NIPT 

Interpretatie NIPT uitslag 

Op verzoek van gynaecologen van het AmsterdamUMC (locatie VUmc), is RCPSNH gevraagd om 

verloskundig zorgverleners nogmaals te attenderen op het juist informeren van zwangeren omtrent de 

interpretatie van de NIPT uitslag. 

 

In 2019 zijn de resultaten van het 1e jaar van de Trident-2 studie gepubliceerd. Naar aanleiding van deze 

publicatie zijn de cijfers met betrekking tot de testeigenschappen van de NIPT aangepast op de website 

van het RIVM en in de landelijke folders over prenatale screening. 

• De sensitiviteit en specificiteit van de NIPT bleek namelijk beter dan in eerste instantie werd 

verwacht. NIPT ontdekt ongeveer 97 van de 100 foetus met downsyndroom, 90 van de 100 

foetus met edwardssyndroom en 90 van de 100 foetus met patausyndroom. 

• Ook de positief voorspellende waarde van een afwijkende NIPT uitslag bleek beter te zijn. 

Gemiddeld 90 van de 100 zwangeren met een afwijkende uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van 

een kind met downsyndroom. Voor edwards en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 

en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag. 

Wij verzoeken u deze informatie te gebruiken bij het bespreken van een afwijkende NIPT uitslag, zodat 

uw cliënt goed voorbereid het gesprek in kan gaan bij het centrum voor prenatale diagnostiek. 

Echoscopie 

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag 

De kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag zijn enigszins gewijzigd. De vereiste frequenties aan 

de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 

13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) dient ook te beschikken over lagere frequenties. 

Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit geen consequenties voor 

echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft. Alle verkochte probes hebben het 

benodigde frequentiebereik. 

De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld. De tekst in de 

kwaliteitseis is als volgt aangepast: 

Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn: 

https://niptconsortium.nl/nieuws/eerste-jaar-trident-2-studie-gepubliceerd/


• Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee 

afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer. 

• Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7 MHz. 

3D-probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D-beeldvorming worden gebruikt, mits ze voldoen 

aan de eisen van de 2D-probe. 

Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op pns.nl. 

 

Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie 

AGB-code! 

Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen heeft u als zorgverlener een AGB-code nodig. Sinds 2014 

werkt Vektis (beheerder AGB-register) met specifieke erkenningen. Het doen van een SEO vereist bij de 

AGB-code een kwalificatie echoscopie met een specifieke erkenning. 

Bij een aantal Regionale Centra zijn afgelopen maanden meldingen binnengekomen over geweigerde 

uitbetaling van SEO's vanwege problemen met aanvraag c.q. registratie AGB-code bij Vektis. 

Uit recent overleg tussen Vektis, BEN, KNOV, Regionale Centra en een aantal verzekeraars/ Zorg-

verzekeraar Nederland, blijkt dat een aantal zorgverzekeraars hun controle op de AGB-code registratie 

met juiste erkenningen voor betreffende verrichtingen bij Vektis heeft geautomatiseerd. Wanneer een 

AGB-code niet met de juiste erkenning geregistreerd staat, kunnen declaraties van SEO’s worden 

afgewezen en vindt geen uitbetaling plaats. 

 

Wat kunt u hier tegen doen? 

1. Controleer uw AGB-code registratie op www.agbcode.nl. 

2. Staat er een kwalificatie echoscopie met BEN-erkenning of met SEO-erkenning (vanuit KNOV-

registratie) dan is uw registratie in orde. 

3. Staat er géén kwalificatie echoscopie en/of geen BEN-erkenning c.q. SEO-erkenning (vanuit de 

KNOV) en bent u lid van de BEN? Stuur dan een mail naar info@agbcode.nl met uw AGB-code en de 

PDF die u heeft ontvangen in de brief van de BEN op 12 februari jl. Deze PDF kunt u ook vinden in uw 

account van de BEN bij het accreditatieoverzicht onder de naam: ‘2e trimester SEO-echoscopist in BEN-

kwaliteitsregister’. Mocht u deze PDF niet kunnen vinden, stuur dan een mail 

naar secretariaat@echoscopisten.nl met het verzoek deze nogmaals te mailen. 

Op dit moment werken de BEN en Vektis hard aan een verbetering en automatisering van de registratie 

van de echoscopie erkenningen. De verwachting is dat dit in het najaar 2021 wordt afgerond. 
 

 

 

 

https://www.pns.nl/
https://www.vektis.nl/agb-register
mailto:info@agbcode.nl
mailto:secretariaat@echoscopisten.nl


Peridos 

Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens counseling en 

TT SEO 

Voor de IMITAS-studie is het essentieel om op tijd diverse vragenlijsten aan zwangeren te kunnen 

versturen. Daarom vragen wij alle counselingspraktijken en echocentra om vanaf 1 augustus 2021 

maandelijks de counselings- én tweede trimester SEO gegevens aan Peridos aan te leveren in 

plaats van elke drie maanden. 

Door middel van vier verschillende vragenlijststudies onderzoeken de IMITAS-onderzoekers op een 

aantal momenten in de zwangerschap en postpartum de perspectieven en ervaringen van zwangeren en 

hun (eventuele) partner met het eerste trimester SEO. 

Om de vragenlijsten op tijd aan de juiste te groep te kunnen versturen hebben zij een aantal gegevens 

nodig, waaronder de conclusie van het eerste en tweede trimester SEO. Afhankelijk van deze conclusies 

wordt namelijk een passende vragenlijst aan de zwangere gestuurd die zij ontvangt bij een 

zwangerschapsduur van 24 weken. Om de juiste vragenlijst bij deze zwangerschapsduur te kunnen 

versturen is het belangrijk dat de data maandelijks wordt aangeleverd aan Peridos. 

De rest van de gegevens die zij nodig hebben, zoals e-mailadres, á terme datum, counseling en data 

van het eerste trimester SEO ontvangen zij automatisch vanuit Peridos met de gegevens van de eerste 

trimester SEO. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn essentieel om de mening en behoeften van de 

zwangeren t.o.v. het eerste trimester SEO in kaart te brengen. 

Namens het IMITAS-onderzoeksteam hartelijk dank! 
 

 

Overig 

Vacature bij RCPSNH: nieuwe collega gezocht! 

Vind jij het leuk om in een klein gedreven team een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsborging van 

Prenatale Screening in een groot deel van Noord-Holland? Dan maken wij graag kennis met je. Lees 

onze vacature voor meer info. 

https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2021/06/Vacature-coordinator-Kwaliteit-Kwaliteitsmedewerker-RCPSNH.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-juni-2021_141


Webinar 9 november 2020: FAQ over NIPT beschikbaar 

De antwoorden op veelgestelde vragen tijdens het webinar van 9 november 2020 van de presentatie 

“resultaten NIPT en nevenbevindingen” door Robert-Jan Galjaard zijn beschikbaar. 

Klik hier om naar de vragen en antwoorden te gaan of zie het bericht op onze website in het archief. 

Presentaties casuïstiekbespreking 17 mei 2021 beschikbaar 

De presentaties van de casuïstiekbespreking op 17 mei 2021 zijn beschikbaar en na te lezen via onze 

website. 

Nieuwe datum bijeenkomst contractantenraad 

De bijeenkomst van de contractantenraad op 1 juni 2021 is verzet naar 13 juli 2021. Mocht u 

onderwerpen hebben die u graag in de raad besproken wilt zien, laat het een van uw collega’s in de 

contractantenraad weten. Klik hier voor de contactgegevens van de leden. 

Agenda 

• Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep 

• 29 juni 2021,19:30-21:00 uur gezamenlijke online regio counseling casuïstiekbespreking SPSAO en 

RCPSNH 

• 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO 

• 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO 

• September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep 

Volg ons ook op Instagram! 
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Nieuwsbrief 

juli 2021 
 

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 

Algemeen 

• Einde combinatietest 

Counseling 

• CORRECTIE counselingspraktijken: accorderen nieuw contract in Peridos 

• E-mailadres workflow eerste trimester SEO 

• Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op peridos.nl 

• Echoscopie 

• OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021 

• Vrijwillige vaardigheidstraining 

• Capaciteit echocentra 

Regionaal nieuws 

• Beleid GUO1 of ET SEO bij zwangeren met een 2e trimester GUO1 indicatie 

• Insturen casus voor online regio-casuïstiekbespreking in najaar 
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Algemeen 

Einde combinatietest 

Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards- en 

patausyndroom. Bloedafnames en nekplooimetingen als onderdeel van de combinatietest kunnen 

uiterlijk op 30 september worden uitgevoerd. 

Zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT kunnen nu nog kiezen voor de combinatietest. 

Vanaf 1 oktober blijft voor deze groep zwangeren deelname aan de screening toch mogelijk via een 

alternatief zorgproces. 

Zwangeren met een contra-indicatie voor de NIPT 

In de volgende situaties is er sprake van een (medische) contra-indicatie voor de NIPT: 

• Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag. 

• De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- 

of orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad. 

• De zwangere is jonger dan 16 jaar. 

• De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van 

een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven. 

In deze gevallen verwijst de verloskundig zorgverlener de zwangere vanaf 1 oktober direct naar een 

Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar geeft een PND-specialist uitleg over de mogelijkheden voor 

onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom. Als de zwangere dit wenst, volgt diagnostiek 

conform intramurale protocollen. Naar verwachting hebben in Nederland slechts enkele zwangeren per 

jaar een medische contra-indicatie voor de NIPT. 

Zwangeren zonder BSN 

Zwangeren zonder BSN komen tot op heden niet in aanmerking voor de NIPT. Nu de combinatietest per 

1 oktober vervalt, is voor deze groep zwangeren een oplossing gevonden om toch te kunnen deelnemen 

aan de NIPT. Informatie over de aanvraag is te vinden op www.peridos.nl. 
 

Counseling 

CORRECTIE counselingspraktijken: accorderen nieuw contract in Peridos 

Anders dan in de laatste nieuwsbrief te lezen was, zal het aangepaste counselingscontract niet per 1 

augustus, maar 1 oktober beschikbaar gesteld worden in Peridos. De reden hiervoor ligt in het feit dat 

een geaccordeerd contract counseling samen met een geaccordeerde kwaliteitsovereenkomst 

counseling een voorwaarde is voor het aanvragen van een eerste trimester SEO. Het accorderen van 

het contract in de vakantieperiode door de rechtsgeldig vertegenwoordiger of gemachtigde contracten 

kan problematisch zijn, waardoor er knelpunten kunnen ontstaan ten aanzien van deze aanvragen. Om 

http://www.peridos.nl/


deze problemen te voorkomen, is het beschikbaar stellen van het vernieuwde contract counseling voor 

de zorginstelling uitgesteld naar 1 oktober. 

E-mailadres workflow eerste trimester SEO 

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat het in het kader van de ETSEO aanvragen noodzakelijk is dat u, 

als uw zorginstelling een counselingcontract heeft, in Peridos een e-mailadres registreert waarop de 

ontvanger notificaties ontvangt over aanvragen die niet verwerkt kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld 

onvolledig zijn. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan herinneren wij u er bij dezen graag aan dat u dit 

e-mailadres uiterlijk 31 juli a.s. vastgelegd dient te hebben in Peridos. Zonder een correcte aanvraag in 

Peridos kan een eerste trimester SEO niet worden uitgevoerd. 

Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op 

peridos.nl 

Vanaf 27 juli is het toestemmingsformulier voor deelname aan de IMITAS studie beschikbaar 

op www.peridos.nl/eerste-trimester-seo. Er is ook een Engelse versie. In veel bronsystemen vindt u een 

link naar het toestemmingsformulier, als u de aanvraag voor het eerste trimester SEO doet. Als u (vanaf 

1 augustus) de aanvraag voor het eerste trimester SEO in Peridos doet, dan kunt u het formulier ook 

daar downloaden. 

Bij dit toestemmingsformulier zit ook een korte informatiebrief, waarin de belangrijkste informatie over de 

13 wekenecho en de wetenschappelijke studie nogmaals kort is samengevat. Zoals eerder 

gecommuniceerd, kunnen zwangeren alleen meedoen aan het eerste trimester SEO als ze meedoen 

aan de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie (minimale leeftijd 16 jaar bij tekenen). Daarvoor 

tekenen ze bij de verloskundig zorgverlener een toestemmingsformulier. Zo geven ze de IMITAS 

onderzoekers toestemming voor het gebruik van hun gegevens voor de wetenschappelijke studie. Ook 

gaan ze ermee akkoord dat de IMITAS onderzoekers contact met ze kunnen opnemen voor aanvullend 

onderzoek (zoals via een vragenlijst). 
 

Echoscopie 

OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021 

Bent u nog niet opgeleid tot eerste trimester SEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag? 

Indien u in aanmerking komt (u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met 

een Regionaal Centrum en heeft minimaal 500 tweede trimester SEO’s verricht), meld u dan bij 

uw Regionaal Centrum. In september wordt nog een extra volledige opleiding georganiseerd. 

Deze opleiding ziet er als volgt uit: 

Webinars 

• zelfstudie 

U kunt zich bij uw Regionaal Centrum aanmelden voor de verschillende webinars. Na 

inschrijving ontvangt een link om het desbetreffende webinar te bekijken. Na het volgen van de 

webinars algemeen en verdieping ontvangt u van het Regionaal Centrum een Bewijs van 

http://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo


Deelname. Hiermee kunt u zich aanmelden bij Fontys voor de toets. Informatie hierover krijgt u 

per mail van het Regionaal Centrum tegelijk met het Bewijs van Deelname. Tijdens de webinars 

worden al veel vragen van kijkers beantwoord. Ook staan op PNS.nl veelgestelde vragen over 

het eerste trimester SEO. Het kan zijn dat u na het kijken van de webinars toch nog vragen 

heeft. 

• In een Vragenuur op dinsdag 7 september van 19.30 tot 20.30 uur is het mogelijk om uw 

eigen vragen nog te stellen. Houdt dit moment dus vrij in uw agenda. Aanmelden kan via het 

Regionaal Centrum. U ontvangt dan een link voor een Teams meeting. 

Toets 

• maandag 13 september van 20.00 tot 21.00 uur Herkansing: maandag 20 september van 20.00 

tot 21.00 uur 

Vaardigheidstraining op een van deze data: 

• 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur (Academy UMCU 

• 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur (Hogeschool Inholland) 

• 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur (Fontys) 

U kunt zich aanmelden voor een vaardigheidstraining via de websites van de opleidingen. Afhankelijk 

van het aantal aanmeldingen kunnen locatie en instituut nog wijzigen. 
 

Vrijwillige vaardigheidstraining 

Bent u niet verplicht om de vaardigheidstraining te volgen, maar wilt u dit wel graag? Dat kan uiteraard 

ook nog steeds. 

• 14 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur (Amsterdam UMC) 

• 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur (Academy UMCU) 

• 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur (Hogeschool Inholland) 

• 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur (Fontys) 

Capaciteit echocentra 

Maakt u als echocentrum of ziekenhuis de inschatting dat u vanaf 1 september een capaciteitsprobleem 

heeft in de uitvoering van de eerste trimester SEO’s (of tweede trimester SEO’s) door uw eigen 

echoscopisten? Probeer dan afspraken te maken tussen de 1e en 2e lijn of met andere echocentra in de 

buurt. Het kan zijn dat een praktijk in de buurt capaciteit over heeft. 

Meld het verwachte capaciteitsprobleem ook bij het Regionaal Centrum. Het is belangrijk dat zij op de 

hoogte zijn en zij kunnen met u meedenken. 

Mocht u als echoscopist juist meer willen werken en daarmee eventuele capaciteitsproblemen bij andere 

echopraktijken kunnen verkleinen, maak dit ook kenbaar bij het Regionaal Centrum. 
 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen-eerste-trimester-seo
https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/bij-scholing-eerste-trimester-seo
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-obstetrie-seo-1e-trim/praktische-informatie/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Obstetrie-Eerste-trimester-Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-SEO/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm
http://www.prenatalescholing.nl/
https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/bij-scholing-eerste-trimester-seo
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-obstetrie-seo-1e-trim/praktische-informatie/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Obstetrie-Eerste-trimester-Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-SEO/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm


Regionaal nieuws 

Beleid GUO1 of ET SEO bij zwangeren met een 2e trimester GUO1 indicatie 

Namens de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc) willen wij u 

graag informeren over de regionale afspraken ten aanzien van de indicatiestelling eerste trimester GUO1 

of SEO bij zwangeren met indicatie tweede trimester GUO1. Hiervoor verwijzen wij u naar de 

bijgevoegde bijlage in deze mailing. Dit document zal binnenkort ook op de website van RCPSNH te 

vinden zijn. 

Insturen casus voor online regio-casuïstiekbespreking in najaar 

Om in het najaar weer een online regio-casuïstiekbespreking te kunnen organiseren doen wij bij deze 

vast een oproep om casus hiervoor aan te leveren. Dus als u een interessante casus heeft, stuur deze 

dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie 

VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Let er op, casus kunnen 

alleen worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren. 

Tevens zien wij graag weer een casus tegemoet voor de leerzame rubriek “niet gezien of 

anders gezien” uit de regio. Deze kunt u via hetzelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. 

“casus voor Ingeborg Linskens” aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg, 

gynaecoloog van de afdeling prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u 

voor te bespreken. 

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG). 

 

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en een voorspoedige start met de 

eerste trimester SEO! 

Team RCPSNH 
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Nieuwsbrief september 2021 
 

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: 

Aanlevering gegevens 

- Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 niet meer via Excel 

- Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens 

Counseling 

- Registratie bijscholing van counselors 

Combinatietest 

- Laatste mogelijkheid aanvraag combinatietest 

NIPT 

- Toegang tot de NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering 

- Rectificatie indicatie verwijzing NIPT 

- Vanishing Twin is een tweeling 

Echoscopie 

- Save the date online regio-casuïstiekbespreking: 25 oktober 2021, 17.30-19.30 u 

- Update draaiboek en e-learning prenatale screening begin oktober beschikbaar 

- Nieuwe versie beleid verwijzing GUO1 eerste trimester 

Overig 

- Startende zorgververlener 

- Privacyverklaring voor zwangeren herzien 

- Privacyverklaring voor zorgverleners 

- Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening 

- Landelijke webinars prenatale screening 

- CLBPS – NEN7510 gecertificeerd! 

- Interessante publicatie 

mailto:contact@rcpsnh.nl


Agenda 

Aanlevering gegevens 

Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 niet meer 

via Excel 

Zoals het RIVM aan het begin van dit jaar heeft aangegeven, is het per 1 januari 2022 niet meer mogelijk 

om de gegevens van de counseling en het TTSEO via Excel-bestanden aan te leveren aan Peridos. 

Gegevensaanlevering kan vanaf die datum, net als bij het ETSEO, alleen nog met XML-berichten via 

ZorgMail aan Peridos. Informeer tijdig bij uw bronleverancier of dit mogelijk is per die datum. Loopt u 

tegen knelpunten aan, informeer zo spoedig mogelijk bij RCPSNH via telefoonnummer 085 064 04 14 of 

per mail contact@rcpsnh.nl. 

Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens 

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd in 

Peridos in plaats van elke drie maanden. Dit is onder meer nodig voor het wetenschappelijk onderzoek 

naar de waarde van de eerste trimester SEO (IMITAS-studie). 

Counseling 

Registratie bijscholing van counselors 

De huidige bijscholingsronde voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd en 

loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer dan alvast of al uw gevolgde bijscholingen in Peridos 

zijn vastgelegd (Inloggen in Peridos ->Beheer ->Zorgverleners ->Opleidingen). Indien u scholing gevolgd 

heeft maar deze mist in Peridos, stuur dan het certificaat naar RCPSNH via contact@rcpsnh.nl. 

Combinatietest 

Laatste mogelijkheid aanvraag combinatietest 

Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards- en 

patausyndroom. Dit betekent dat zwangeren die deze screening wensen alleen nog kunnen kiezen voor 

de NIPT. Bloedafnames en nekplooimetingen als onderdeel van de combinatietest kunnen uiterlijk op 30 

september worden uitgevoerd. 
 

NIPT 

Toegang tot de NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse 

zorgverzekering 

Zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering komen tot op heden niet in aanmerking voor de 

NIPT. Nu de combinatietest als alternatief aanbod stopt, vervallen deze exclusiecriteria. Per 1 oktober 

mailto:contact@rcpsnh.nl
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2021 geldt als voorwaarde voor deelname aan de NIPT dat een zwangere onder controle is bij een 

verloskundig zorgverlener in Nederland. De overige exclusiecriteria voor de NIPT blijven van kracht, en 

zijn te vinden op pns.nl. 

In de ETSEO nieuwsbrief van juli 2021 is uitgelegd op welke manier de NIPT-aanvraag voor zwangeren 

zonder BSN gemaakt kan worden in Peridos. Op www.peridos.nl zal binnenkort meer informatie hierover 

te vinden zijn. 

Rectificatie indicatie verwijzing NIPT 

In juli 2021 zijn contra-indicaties voor de NIPT genoemd met daaraan gekoppeld het advies in deze 

gevallen direct de zwangere te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (PND-centrum). 

Het gaat om de volgende contra-indicaties: 

• De zwangere is jonger dan 16 jaar. 

• De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van 

een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven. 

Dit zijn inderdaad contra-indicaties voor de NIPT, omdat ze zijn uitgesloten van deelname aan de 

TRIDENT-studies. Wat NIET klopt in deze eerdere berichtgeving is het advies deze zwangere direct door 

te verwijzen naar een PND-centrum. De hier genoemde zwangeren hebben GEEN indicatie voor die 

verwijzing. Nu de combinatietest voor deze vrouwen vervalt, wordt gezocht naar een ander alternatief 

voor deze groep zwangeren. 

Zwangeren met een medische contra-indicatie voor de NIPT, kan men vanaf 1 oktober 2021 wel direct 

naar de PND verwijzen. Dit is in de volgende situaties: 

• Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag. 

• De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of 

orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad. 

Vanishing Twin is een tweeling 

Als reminder: vanaf 1 juni 2020 wordt de niet-invasieve prenatale test (NIPT) ook aangeboden aan 

vrouwen die zwanger zijn van een dichoriale tweeling, meerling (drie of meer foetussen) en aan vrouwen 

met een vanishing twin. Bij de NIPT aanvraag in Peridos dient de vanishing twin ook meegeteld te 

worden als foetus. Dus bij een vanishing twin zijn er minimaal 2 foetussen; de levende foetus en de 

vanishing twin. Deze juiste invoer in Peridos is van belang zodat voor het NIPT laboratorium duidelijk is 

dat het niet om een eenling gaat. De lab-analyse wordt dan in de zogenaamde tweeling-modus gedaan. 

 

 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/combinatietest-en-nipt/nipt
https://www.clbps.nl/nieuws/eerste-trimester-seo-nr-10-deel-3/
https://www.peridos.nl/


Echoscopie 

Save the date online regio echocasuïstiek bespreking: 25 oktober 2021, 

17.30-19.30 u 

Hierbij de vooraankondiging van de online regio-casuïstiekbespreking van RCPSNH op 25 oktober 2021 

in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het 

programma volgt z.s.m.. Heeft u nog een interessante casus hiervoor? Stuur deze dan met SEO verslag 

naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie 

VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Let er op, casus kunnen 

worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren. 

 

Tevens zien wij graag een casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” uit de regio. 

Deze kunt u via het zelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. “casus voor Ingeborg Linskens” 

aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg, gynaecoloog van de afdeling 

prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u voor te bespreken. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG). 

Update draaiboek en e-learning prenatale screening begin oktober 

beschikbaar 

Begin oktober zijn de geactualiseerde versies van het Draaiboek Prenatale screening en de E-learning 

prenatale screening (screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch 

onderzoek) beschikbaar via www.pns.nl/professionals. Beide materialen zijn aangepast op de situatie 

waarin de combinatietest niet meer wordt aangeboden. 

Nieuwe versie beleid Amsterdam UMC verwijzing GUO1 eerste trimester 

Vrouwen met een GUO-1-indicatie bij 20 weken krijgen een eerste trimester structureel echoscopisch 

onderzoek (ETSEO) aangeboden als er geen indicatie is voor een GUO-1 in het eerste trimester. Er is 

voor deze groep afgesproken dat het ETSEO niet automatisch in het Amsterdam UMC of een 

satellietcentrum plaatsvindt. Dit was in de voorgaande versie niet geheel duidelijk. 

Lees hier de aangepaste versie van het beleid verwijzing GUO1 eerste trimester SEO. 
 

Overig 

Startende zorgververlener 

Als startende 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. Verder bent u verantwoordelijk voor rechtmatig gebruik 

van uw eigen Peridos-account en voor het beschermen van de privacy van uw cliënten. 

mailto:prenatalescreening@vumc.nl
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https://www.pns.nl/professionals
https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2021/09/13-weken-GUO-1-scenario-september-2021-Amsterdam-UMC.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-september-2021_159


 

Let op bovenstaande als u als zorgaanbieder een pas afgestudeerde zorgverlener in dienst neemt. Voor 

verdere informatie verwijzen wij u naar dit schema. 

Privacyverklaring voor zwangeren herzien 

De privacyverklaring voor zwangeren legt uit hoe de gegevensverwerking verloopt bij het onderzoek naar 

down- edwards- en patausyndroom (de NIPT) en het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (de 13 

wekenecho en 20 wekenecho): wie verzamelt de gegevens? Waarvoor worden ze gebruikt en waar zijn 

ze opgeslagen? Met deze privacyverklaring wordt voldaan aan het bepaalde in artikelen 13 en 14 van de 

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring is herzien omdat 

de 13 wekenecho onlangs is toegevoegd aan het screeningsaanbod en de combinatietest komt te 

vervallen per 1 oktober 2021. Ook is de tekst op een taalniveau geschreven dat voor de meeste 

zwangeren begrijpelijk is. De privacyverklaring voor zwangeren is te vinden op www.pns.nl. 

Privacyverklaring voor zorgverleners 

Er is ook een privacyverklaring voor zorgverleners die betrokken zijn bij de prenatale screening. Hierin is 

beschreven welke persoonsgegevens worden vastgelegd, waarvoor en waarom ze worden gebruikt, 

waar ze naartoe gaan. Met deze privacyverklaring wordt voldaan aan het bepaalde in artikelen 13 en 14 

van de AVG. De privacyverklaring is te vinden via www.peridos.nl/privacy. 

Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening 

Sinds kort zijn voor de prenatale screening animatievideo’s beschikbaar over de NIPT (duur: 2 minuten) 

: https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/video-nipt en de 13 wekenecho en 

20 wekenecho (duur: 2minuten): https://www.pns.nl/video-13-wekenecho-20-wekenecho 

De korte video’s zijn voor een brede groep zwangeren te begrijpen en bedoeld als eerste kennismaking 

met de screening. Ze zijn gemaakt voor mensen die moeite hebben met geschreven tekst, maar zijn in 

principe informatief voor iedereen. 

Advies: Bekijk de video’s zelf en wijs desgewenst zwangeren erop, bij voorkeur vóór het eerste bezoek 

aan de verloskundig zorgverlener. 

Landelijke webinars prenatale screening 

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de 

zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. 

Het eerste webinar is een landelijke bijscholing op maandag 1 november van 19.00 tot 21.00 uur voor 

alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden. 

U kunt zich aanmelden voor het webinar van 1 november door middel van deze link. 

Het tweede webinar is een casuïstiekbespreking op dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 

uur voor alle echoscopisten en andere belangstellenden. 

U kunt zich voor dit webinar van 30 november aanmelden door middel van deze link. 

https://assets.website-files.com/60804826daec0634f28b7cf1/611d126a0491fb62a592ba84_Informatie%20voor%20zvl%20over%20informatiebeveiliging.pdf
https://www.pns.nl/documenten/privacyverklaring-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-en-onderzoek-lichamelijke-afwijkingen
https://www.peridos.nl/privacy/
https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/video-nipt
https://www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20211101_1
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CLBPS – NEN7510 gecertificeerd! 

In 2018 hebben de acht Regionale Centra in Nederland de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale 

Screening (CLBPS) opgericht voor de ondersteuning van hun activiteiten. De CLBPS zorgt onder andere 

voor het landelijk beheer van het informatiesysteem Peridos. De landelijk beheerders hebben toegang tot 

gevoelige persoonsgegevens van zwangeren en tot persoonsgegevens van zorgverleners. De CLBPS 

vindt het belangrijk om goed om te gaan met privacygevoelige informatie en heeft zich hierop laten 

auditeren door Digitrust. In augustus 2021 heeft de CLBPS het NEN7510-certificaat behaald voor 

informatiebeveiliging in de zorg. 

Interessante publicatie 

Meer vroege zwangerschapsafbrekingen, maar minder babysterfte bij aangeboren afwijkingen door 

prenatale screening 

 

Sinds 2007 kunnen zwangere vrouwen deelnemen aan de prenatale screening op down-, edwards en 

patausyndroom en structurele afwijkingen. Het doel van deze screening is om ouders in staat te stellen 

een om een weloverwogen beslissing te nemen over het vervolg. Ook geeft een vroege diagnose 

zorgverleners de mogelijkheid om de zorg voor het kind rondom de geboorte goed te organiseren. 

In een recente studie, uitgevoerd met gegevens van Eurocat Noord-Nederland van 8535 kinderen met 

aangeboren afwijkingen die tussen 2001 en 2017 in Noord-Nederland zijn geboren, is onderzocht of er 

veranderingen waren in de uitkomsten van de zwangerschappen, foetale en perinatale sterfte, bij 

verschillende groepen aangeboren afwijkingen. 

 

Tijdens de onderzoeksperiode nam de sterfte tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte bij 

kinderen met een aangeboren afwijking toe van 12% in 2001 naar 22% in 2017. In deze periode was een 

duidelijke stijging zichtbaar in het percentage afgebroken zwangerschappen vanwege een aangeboren 

aandoening, terwijl de perinatale sterfte bij kinderen met een aangeboren afwijking juist daalde. Deze 

veranderingen in sterfte waren zichtbaar voor en vlak na de introductie van de prenatale screening. In 

latere jaren bleven de percentages stabiel. 

 

Daarnaast was een piek zichtbaar in foetale sterfte bij 13-14 weken en bij 21-24 weken, overeenkomstig 

de twee screeningsmomenten tijdens de zwangerschap. De sterfte was het hoogste bij 

foetussen/kinderen met een karyotype afwijking en foetussen/kinderen met afwijkingen aan het centraal 

zenuwstelsel. Met deze studie is voor het eerst in kaart gebracht welk effect de prenatale screening heeft 

op zwangerschapsuitkomsten in Nederland. Vroege opsporing van afwijkingen, goede voorlichting en 

begeleiding van ouders zijn belangrijk in de zorg tijdens en na de zwangerschap. 

 

Het volledige artikel is hier te lezen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppe.12792 

Effect of prenatal screening on trends in perinatal mortality associated with congenital anomalies before 

and after the introduction of prenatal screening: a population-based study in the Northern Netherlands. 

Paediatric and Perinatal Epidemiology. 2021. DOI: 10.1111/ppe.12792 

Auteurs: Bardi Francesca, Bergman Jorieke EH, Bouman Katelijne, Erwich Jan Jaap, Duin Leonie K, De 

Walle Hermien EK, Bakker Marian K 

https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2021/09/DigiTrust_Certificaat_NEN_7510_CLBPS.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-september-2021_159
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppe.12792


Agenda 

- September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep 

- 25 oktober 2021: Online casuïstiekbespreking 17.30 - 19-30 u 

- 1 november 2021: Webinar landelijke bijscholing van 19.00 tot 21.00 uur voor alle counselors, 

echoscopisten en andere belangstellenden. 

- 30 november 2021: Webinar casuïstiekbespreking van 15.00 tot 17.00 uur voor alle echoscopisten en 

andere belangstellenden. 

Volg ons ook op Instagram! 
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Nieuwsbrief oktober 2021 
 

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: 

Algemeen 

- Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens 

- Landelijke webinars prenatale screening: 

- Vragen over ETSEO? 

Regionaal 

- Bericht uit Amsterdam UMC over verhuizing verloskunde naar locatie AMC 

- Verstuur geen patiëntgegevens per onbeveiligde mail en voorkom een datalek 

- Online regio echocasuïstiek bespreking 

Counseling 

- Aanvraag ETSEO indienen 

- Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO 

Echoscopie 

- Controleer op tijd de aanwezigheid van een aanvraag ETSEO 

- Registratie gegevens bij geen hartactie foetus tijdens ETSEO 

- Informatie over de eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO 

- Geslachtsbepaling 

- Verrichten vaginale echo of NT-meting 

- Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten 

Agenda 
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Algemeen 

Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- 

en SEO-gegevens 

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens 

maandelijks te worden aangeleverd in Peridos. Dit is onder meer 

nodig voor de wetenschappelijke IMITAS studie naar de voor- en 

nadelen van het eerste trimester SEO. 
 

 

 

Landelijke webinars prenatale screening 

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de 

zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. 

Datum 
 

Onderwerp 
 

Doelgroep 
 

Aanmelden 
 

Maandag 1 november 

19.00 - 21.00 uur 
 

Landelijke bijscholing met o.a. 

vragen over het ETSEO 
 

Alle counselors, echoscopisten en 

andere belangstellenden 
 

link  

 

Dinsdag 30 november 

15.00 - 17.00 uur 
 

Casuïstiekbespreking 
 

Alle echoscopisten en andere 

belangstellenden 
 

link  

 

 

Op 1 november worden de volgende thema’s besproken: start ETSEO en vragen, resultaten onderzoek 

#jouwkeuzeonzezorg, uitleg over de nieuwe bijscholingsronde counselors en de bespreking van een 

publicatie over aangeboren afwijkingen. 

Het landelijk webinar casuïstiekbespreking op 30 november staat volledig in het teken van het ETSEO. 

Casussen worden behandeld en veelgestelde vragen die bij de helpdesk zijn gemeld, worden 

besproken. 

De programma’s kunt u vinden op clbps.nl. Accreditatiepunten worden alleen toegekend indien 

het gehele webinar is gevolgd. 
 

  

 

 

https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20211101_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/clbps/20211130_1/
https://www.clbps.nl/


 

Vragen over ETSEO? 

Bent u verloskundig zorgverlener, counselor of echoscopist en 

heeft u vragen over het eerste trimester SEO? Dan kunt u daarvoor 

terecht bij: 
 

 

 

• De veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO (pns.nl). Deze rubriek wordt regelmatig 

bijgewerkt. 

• Beoordeling en registratie (pns.nl). De belangrijkste aandachtspunten bij het registreren en 

beoordelen van anatomische structuren, obstetrische parameters en biometrie. Het overzicht 

wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de vragen die binnenkomen via de Peridos helpsdesk. 

• De handleidingen en formulieren op peridos.nl 

• De helpdesk van Peridos. Een deel van de vragen die bij de helpdesk binnenkomen wordt 

besproken tijdens de webinars op 1 en 30 november 2021 

• Het vragenkwartier Peridos, iedere vrijdag om 10.00 uur tot en met 29 oktober 

  

Regionaal 

Bericht uit Amsterdam UMC over verhuizing verloskunde naar locatie AMC 

In 2018 zijn het AMC en het VUmc bestuurlijk gefuseerd. De twee Amsterdamse academische 

ziekenhuizen werken vanaf dat moment samen onder een gezamenlijke naam Amsterdam UMC. Deze 

fusie leidt stapsgewijs tot meer concentratie van zorg. Door de zorg voor specifieke groepen patiënten 

naar één locatie te brengen, wil Amsterdam UMC de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen. Op 29 

november 2021 maakt Amsterdam UMC een volgende stap in de concentratie van zorg, die gevolgen 

kan hebben voor u en uw cliënten. U leest er hier meer over. 

Verstuur geen patiëntgegevens per onbeveiligde mail en voorkom een 

datalek 

In deze startfase van de ETSEO uitvoering is het logisch dat er veel zaken zijn waar u als verloskundig 

zorgverlener, counselor of echoscopist tegen aanloopt. Wanneer u vragen heeft over een aanvraag of 

uitslag, stel deze aan de Helpdesk en gebruik hiervoor het webformulier om de patiëntgegevens 

beveiligd naar de Helpdesk van Peridos te sturen. Voorkom te allen tijde het versturen van 

patiëntgegevens via onbeveiligde mail, ook naar ons RC. U veroorzaakt daarmee namelijk een datalek: 

enerzijds mogen wij als RC deze gegevens niet ontvangen omdat wij geen zorgrelatie hebben met 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrieven.rivm.nl%2Fl%2F101500%2F3y5gvhzsuwchmadbryiedcjdoikhjgyzckdk2c3sqrbtz75sl5p2wotzdyyrdxvuj7xrbapjozlfk%2Fromz567gae7ndvt7xfh3nulb5e&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C7baf22673c894c7eedf808d97c4f2695%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637677501667906247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zIouu9kCHCrix1U%2FliKJnvf8NqhmVLWZR9RkYNQFggI%3D&reserved=0
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/beoordeling-registratie
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrieven.rivm.nl%2Fl%2F101500%2F3y5gvhzsuwchmadbryiedcjdoikhjgyzckdk2c3sqrbtz75sl5p2wotzdyyrdxvuj7xrbapjozlfk%2Fzxaalfncmhaet345s3lgwlo64a&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C7baf22673c894c7eedf808d97c4f2695%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637677501667916254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GySnVqn8t%2BhwBY%2Fy63re6eMj3LptXc06eMapshed%2BnU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrieven.rivm.nl%2Fl%2F101500%2F3y5gvhzsuwchmadbryiedcjdoikhjgyzckdk2c3sqrbtz75sl5p2wotzdyyrdxvuj7xrbapjozlfk%2Fwchi3prmydz4frpxvgiqbkmelm&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C7baf22673c894c7eedf808d97c4f2695%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637677501667916254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lc5cOPx%2BISGj%2B1wvee3pYJpK%2Ftf9giJEAjhHI9IdmJY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrieven.rivm.nl%2Fl%2F101500%2F3y5gvhzsuwchmadbryiedcjdoikhjgyzckdk2c3sqrbtz75sl5p2wotzdyyrdxvuj7xrbapjozlfk%2F2pgd3us2rtdorvoqme4kyd64l4&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C7baf22673c894c7eedf808d97c4f2695%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637677501667926242%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BQC9wv1YR9Clj0ixGSEBsyELGjZg15peKQ%2F%2FEGWNFAI%3D&reserved=0
https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2021/10/Brief-verwijzers-verloskunde.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-oktober-2021_164
https://www.peridos.nl/helpdesk/


zwangeren (WGBO), anderzijds mogen deze gegevens niet onbeveiligd verstuurd worden (AVG). Dank 

voor uw alertheid hierop. 
 

  

Online regio echocasuïstiek bespreking 

Op 25 oktober 2021 van 17.30 tot 19.30 uur organiseert RCPSNH in samenwerking met de afdeling 

prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc een online regio echocasuïstiek 

bespreking. Klik hier voor het programma. Wanneer u zich nog niet heeft ingeschreven, kan dat via deze 

link. 
 

Counseling 
  

 

Aanvraag ETSEO indienen 

Het echocentrum mag een ETSEO pas uitvoeren als er 

in Peridos een aanvraag ETSEO aanwezig is. Daarom is het 

belangrijk dat een zwangere zo snel mogelijk beslist of ze een 

ETSEO wil en dat de counselor de aanvraag voor het ETSEO zo 

snel mogelijk indient, zodra de definitieve ATD bekend is. 
 

 

 

Voor de uitbetaling van het ETSEO aan het echocentrum moet de aanvraag uiterlijk bij 14+5 dagen 

ingediend zijn. Omdat dit tot nu toe niet overal goed is gegaan, wordt het binnenkort tijdelijk mogelijk om 

reeds uitgevoerde ETSEO's waarbij de aanvraag niet op tijd is ingediend alsnog in te dienen. Hierover 

volgt in de volgende nieuwsbrief meer informatie. 
 

  
 

Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO 

Als de ATD aangepast moet worden, kan de counselor dat zelf 

doen als de nieuwe datum niet meer dan 30 dagen afwijkt van de 

eerder ingediende ATD. 

 

Een aanvraag ETSEO kan in Peridos zelf gewijzigd worden, 

of opnieuw vanuit het bronsysteem opgestuurd worden. Buiten 

deze termijn van 30 dagen moet een verzoek tot wijziging bij 

de helpdesk van Peridos ingediend worden. 
 

 

 

 

 

https://rcpsnh.nl/wp-content/uploads/2021/10/Programma-casuistiekbespreking-regio-RCPSNH-25-10-2021-DEF.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-rcpsnh-oktober-2021_164
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p8Nqb8Wa_0mitwMBATl7hYJN5VP1YVZIhWoqgFyH8LtUQVlONlMySkhPQTlXOUU5V0pIRU0zQjJOWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p8Nqb8Wa_0mitwMBATl7hYJN5VP1YVZIhWoqgFyH8LtUQVlONlMySkhPQTlXOUU5V0pIRU0zQjJOWi4u
https://www.peridos.nl/contact/


Echoscopie 
  

 

Controleer op tijd de aanwezigheid van een 

aanvraag ETSEO 

Voordat een ETSEO uitgevoerd mag worden, dient een aanvraag 

hiervoor aanwezig te zijn in Peridos. 
 

 

 

De aanwezigheid van een aanvraag ETSEO in Peridos is: 

• verplicht omdat de zwangere toestemmingmoet hebben gegeven voor uitvoering van het ETSEO 

in het kader van de wetenschappelijke studie. Zonder vooraf gegeven toestemming mag geen 

ETSEO worden verricht. 

• een voorwaarde voor de uitbetaling van het ETSEO. Peridos keurt de aangeleverde ETSEO-

gegevens af als blijkt dat er geen aanvraag is. 

We adviseren om een tijdige controle van de aanwezigheid van aanvragen ETSEO in Peridos op te 

nemen in uw werkproces rondom het eerste trimester SEO. Als bij de controle blijkt dat er geen 

aanvraag in Peridos staat, is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de counselingspraktijk. 

Deze controle kan ook door een praktijkassistent worden gedaan. Hiervoor kan de rol ondersteunend 

zorgfunctionaris ETSEO worden aangevraagd bij RCPSNH. 
 

  

Registratie gegevens bij geen hartactie foetus tijdens ETSEO 

Tijdens een ETSEO kan het zijn dat de foetus geen hartactie heeft. Indien dit aan de orde is, is het van 

belang het volgende te registreren: 

• Vul ‘nee’ in bij het veld ‘hartactie aanwezig’ (dat is een verplicht veld). 

• Het is niet nodig om de gedetailleerde anatomie te registreren in het bronsysteem. Dat geldt ook 

voor conclusie en advies van het ETSEO. 

In geval van een meerling wordt gekeken op foetusniveau: 

• Is tijdens het ETSEO bij een van de foetussen geen hartactie geconstateerd? Registreer dat dan 

bij die foetus. 

• Is er bij tenminste één foetus van de meerling wel sprake van hartactie, dan dienen de velden 

conclusie en advies wel ingevuld te worden. 



Alleen bij een correcte registratie kan het ETSEO van elke foetus worden uitbetaald. 
 

  

Informatie over de eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO 
  

 

Vanaf december vragen de Regionale Centra logboeken op bij alle 

ETSEO-echoscopisten en wordt gestart met de eerste ronde 

beeldbeoordeling van het ETSEO. Deze ronde loopt door in het 

eerste kwartaal van 2022. 
 

 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u spannend is om een eerste keer beoordeeld te worden op de 

ETSEO-beelden. Het is wellicht een geruststelling om te weten dat de Regionale Centra deze eerste 

ronde beeldbeoordeling met name zien als deskundigheidsbevordering en een moment om met elkaar te 

leren hoe we de uitvoering van het ETSEO kunnen optimaliseren. U ontvangt op basis van uw logboek 

persoonlijke feedback en tips om uw vaardigheden te verbeteren. Wanneer u een onvoldoende aantal 

punten haalt, zult u het advies krijgen een hands-on training te volgen. Tevens zal u gevraagd worden 

om binnen drie tot zes maanden opnieuw een logboek in te leveren. De uitkomsten van de 

beoordelingen geven het RIVM en de Regionale Centra inzicht in waar behoefte is aan bijscholing of 

waar bijvoorbeeld extra aandacht aan besteed moet worden bij de opleiding van nieuwe ETSEO-

echoscopisten. 
 

  
 

Geslachtsbepaling 

De Regionale Centra krijgen signalen dat echoscopisten bij het 

ETSEO naar het geslacht kijken en dit meedelen aan de zwangere 

(al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is 

afgesproken dat er géén geslachtsbepaling plaatsvindt bij het 

ETSEO, omdat het in Nederland niet is toegestaan te screenen op 

geslacht. 
 

 

 



Daarom wordt bij de NIPT ook niet gekeken naar de geslachtschromosomen. Wij adviseren u 

tegen zwangeren te zeggen dat het ETSEO een medische echo is en onderdeel van een landelijke 

wetenschappelijke studie en daarom niet wordt gekeken naar het geslacht. 

Aanvullend attenderen wij u er nog graag op dat een pretecho niet mag worden aangeboden 

voorafgaand aan, gecombineerd met, en/of aansluitend op een eerste trimester SEO. Zie kwaliteitseis 

eerste trimester SEO op pns.nl. 
 

  
 

Verrichten vaginale echo of NT-meting 

In sommige gevallen is het ETSEO beter vaginaal dan abdominaal 

te verrichten. Zorg ervoor dat u zich bekwaam voelt om dit te doen. 

Vraag een collega of zoek, indien nodig, bijscholing hiervoor. 

Hetzelfde geldt voor het doen van de NT-meting. 
 

 

 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten 

Het beleid omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gewijzigd naar 

aanleiding van de versoepelingen van de Rijksoverheid eind september. De wijzigingen worden eind van 

de week gepubliceerd op de website van het RIVM (SEO en COVID-19 | Prenatale en neonatale 

screeningen (pns.nl). 
 

Agenda 
  

 

  

Volg ons ook op Instagram! 
 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fprofessionals%2Fnipt-seo%2Fcoronavirus%2Fseo-en-coronavirus&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7Cad4162814a2e4a00e1df08d98d7ba81e%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637696384507885934%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Epxm5qg37zVjcujTHVRcZzjYxknJjbe7j1nWXOh%2FEU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fprofessionals%2Fnipt-seo%2Fcoronavirus%2Fseo-en-coronavirus&data=04%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7Cad4162814a2e4a00e1df08d98d7ba81e%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637696384507885934%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Epxm5qg37zVjcujTHVRcZzjYxknJjbe7j1nWXOh%2FEU%3D&reserved=0
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Nieuwsbrief november 2021 
 

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: 

Algemeen 

- Landelijk webinar prenatale screening 

- Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens 

- Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners 

- Aanvraag eerste trimester SEO en uitbetaling: tijdelijk aangepast 

- Combinatietest gestopt vanaf 1 oktober 2021 

- NIPT-laboratoria per april 2023 

- BMI 

Counseling 

- Geslachtsbepaling 

- Indicatie GUO type 1 eerste trimester 

- Aantal counselingsgesprekken in 2021 

Echoscopie 

-Scholing eerste trimester SEO in 2022 

-Kwaliteitsstandaard CRL- en NT-meting bij eerste trimester SEO aangepast 

Agenda 
  

Algemeen 

Landelijk webinar prenatale screening 

De Regionale Centra organiseren een landelijke casuïstiek-

bespreking op dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 

uur voor echoscopisten en andere belangstellenden die betrokken 

zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. Accreditatie is 

mailto:contact@rcpsnh.nl


 

aangevraagd. Het webinar is niet on demand terug te kijken. Het 

programma kunt u vinden op de website van de CLBPS. 

U kunt zich hier aanmelden. 
 

 

 

Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens 

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd in 

Peridos. Dit is onder meer nodig voor het wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van het eerste 

trimester SEO (IMITAS-studie). 

Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners 

Een zorgverlener kan in meerdere regio’s werkzaam zijn. Bij individuele kwaliteitstoetsingen, zoals 

toetsing normaantallen, toetsing bijscholing en de beeldbeoordeling bij echoscopisten, wordt er tussen 

de regio’s steeds afstemming gezocht over wie de toetsing uitvoert. Daarnaast is het soms voor de 

zorgverlener niet duidelijk waar men terecht kan met vragen over bijvoorbeeld de 

kwaliteitsovereenkomst. De Regionale Centra (RC) hebben daarom afgesproken om per zorgverlener en 

per kwaliteitsovereenkomst een primair RC aan te wijzen. Dit is in principe het RC van de regio waar de 

zorgverlener de meeste verrichtingen uitvoert met betrekking tot het type kwaliteitsovereenkomst. Het 

kan zo zijn dat een zorgverlener voor counseling een ander primair RC heeft dan voor echoscopie. Elke 

echoscopist krijgt één primair RC toegewezen voor de echoscopie (ETSEO en TTSEO). Alleen in 

uitzonderingsgevallen kan voor een specifiek verrichtingstype een ander RC worden toegewezen. 

Het primaire RC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele kwaliteitstoetsingen van de 

zorgverlener voor het betreffende verrichtingstype. Daarnaast is het primaire RC aanspreekpunt voor de 

zorgverlener. Zorgverleners die in meerdere regio’s werken, krijgen binnenkort informatie wat hun 

primaire RC is. 

Aanvraag eerste trimester SEO en uitbetaling: tijdelijk aangepast 

Echoscopisten krijgen een eerste trimester SEO alleen uitbetaald als de verloskundig zorgverlener een 

aanvraag heeft gedaan in Peridos bij uiterlijk een termijn van 14+5 weken. Controles in Peridos laten 

zien dat er behoorlijk wat verrichtingen zijn waarbij een (tijdige) aanvraag ontbreekt. Dat betekent dat de 

echo’s dus ook niet uitbetaald kunnen worden. Voor echoscopisten is dit uiteraard erg vervelend. 

Om echoscopisten - in deze eerste maanden van het eerste trimester SEO - tegemoet te komen, wordt 

dit proces tijdelijk aangepast. Wat moeten echocentra doen om de verrichtingen toch nog uitbetaald te 

krijgen? 

1) Kijk in Peridos in het gegevensoverzicht naar de ‘foute regels’. 

2) Neem contact op met de verloskundig zorgverlener om de ontbrekende aanvragen alsnog aan te 

leveren aan Peridos. 

https://www.clbps.nl/
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20211130_1


3) Controleer of de aanvraag nu ook echt is gedaan. 

4) Er vindt dan een automatische hervalidatie plaats die ervoor zorgt dat een eerdere afgekeurde uitslag 

alsnog wordt goedgekeurd. U hoeft deze niet opnieuw te versturen. 
 

  

 

U heeft tot het einde van dit jaar de tijd om deze inhaalslag te maken en alsnog verrichtingen te laten 

uitbetalen. Hierna geldt weer de voorwaarde dat er eerst een aanvraag moet zijn voordat u een eerste 

trimester SEO uitvoert. Die aanvraag moet dan weer uiterlijk bij 14+5 weken in Peridos staan. 
 

  

Voorkom problemen op de langere termijn 

Om uitbetalingsproblemen in de toekomst te voorkomen, adviseren wij u om het tijdig controleren van de 

eerste trimester SEO-aanvragen standaard op te nemen in uw werkproces. Wil een zwangere een 

afspraak maken? Check dan direct of de aanvraag in Peridos staat. Blijkt bij de controle dat er geen 

aanvraag in Peridos staat? Dan is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de 

counselingspraktijk. Een praktijkassistent kan deze controle ook doen. Vraag hiervoor de rol van 

ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO aan bij uw RC indien u dit nog niet heeft gedaan. 

 



Combinatietest gestopt vanaf 1 oktober 2021 

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

patausyndroom te doen. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog 

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

dan de combinatietest. 

 

Doordat er nog weinig gebruik gemaakt werd van de combinatietest, was het moeilijk om de kwaliteit van 

dit screeningonderzoek te blijven borgen. Het was dan ook niet meer gewenst om de combinatietest aan 

te bieden naast de NIPT. 

 

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft de informatiematerialen en kwaliteitseisen 

aangepast. De verwachting is dat rond december de nieuwe folders besteld kunnen worden. 

NIPT-laboratoria per april 2023 

Op dit moment is de NIPT (niet-invasieve prenatale test) beschikbaar als onderdeel van een 

wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 2) voor het screeningonderzoek op down-, edwards-, en 

patausyndroom. De minister heeft het RIVM-CvB gevraagd om de invoering van de NIPT als regulier 

screeningsprogramma vanaf 1 april 2023 voor te bereiden. Dat betekent dat bepaalde diensten 

ingekocht moeten worden. Inmiddels is de aanbesteding van de NIPT-laboratoria afgerond. De huidige 3 

laboratoria in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht zullen ook na april 2023 de NIPT gaan uitvoeren. 

Voor het hele bericht zie: Laboratoriumdiensten voor de uitvoering van de NIPT zijn ingekocht | 

Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl) 

BMI 

Beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms lastig zijn. Dat kan te maken hebben met een 

foetus die zeer beweeglijk is, door littekenweefsel, maar ook door maternale obesitas. Zwangeren met 

een hoge BMI kunnen zeker deelnemen aan het eerste trimester SEO. Soms is de beeldvorming 

abdominaal zelfs onverwacht goed. Maar bij zwangeren met een hoog BMI zal vaker een vaginale echo 

moeten worden aangeboden. De beeldvorming van een vaginale echo is vaak beter dan die bij een 

abdominale echo in het eerste trimester. Het advies aan echoscopisten is om niet terughoudend te zijn 

met het aanbieden van een vaginale echo. Advies aan counselors is om de zwangere met een hoog BMI 

te informeren dat bij een eerste trimester SEO via de buik niet altijd alles goed in beeld te brengen is en 

dat dan mogelijk een vaginale echo aangeboden zal worden. Een zwangere mag de vaginale echo 

uiteraard altijd weigeren. 
 

  

Counseling 

Geslachtsbepaling 

Het blijkt in de praktijk dat veel zwangeren de echoscopist vragen om een geslachtsbepaling te doen bij 

het eerste trimester SEO. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het eerste trimester SEO. Het is niet 

toegestaan om te screenen op geslacht. Daarom wordt bij de NIPT ook niet gekeken naar de 

https://www.pns.nl/nieuws/laboratoriumdiensten-voor-uitvoering-van-nipt-zijn-ingekocht
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geslachtschromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het eerste trimester SEO een 

medische echo is en onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en daarom niet wordt 

gekeken naar het geslacht. Als dit al bij de counseling duidelijk wordt gemaakt, creëert het geen 

verkeerde verwachtingen en het helpt de echoscopist. 

Indicatie GUO type 1 eerste trimester 

Er wordt regelmatig ‘GUO type 1 indicatie’ aangevinkt in de Peridos-aanvraag voor een eerste trimester 

SEO zonder dat in het opmerkingenveld staat wat de reden daarvoor is. Het gevolg daarvan is dat de 

eerste trimester-echoscopist met de zwangere in de kamer de verloskundige moet bellen om toelichting 

te vragen of er contact is geweest met een centrum voor PND. Dit kan worden voorkomen door het 

opmerkingenveld te gebruiken voor aanvullende informatie over de indicatie voor een GUO type 1. 

Graag uw aandacht hiervoor. 

Aantal counselingsgesprekken in 2021 

Let erop dat u in 2021 voldoende gesprekken voert. Voor dit jaar geldt een norm van 35 gesprekken. In 

het voorjaar van 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of u voldoende counselinggesprekken heeft 

gevoerd in 2021. Wilt u langdurige afwezigheid in 2021 aan ons doorgeven via contact@rcpsnh.nl, zodat 

we daarmee rekening kunnen houden. 
 

  

Echoscopie 

Scholing eerste trimester SEO in 2022 

In 2022 is het voor echoscopisten mogelijk om mee te doen aan een opleiding tot eerste trimester SEO-

echoscopist. De eerste opleidingsronde zal plaatsvinden in het begin van het jaar (tussen januari en 

maart) en de tweede in het najaar (tussen september en november). 

Dit zijn de voorwaarden voor deelname: 

- u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum. 

- én u heeft minimaal 500 tweede trimester SEO’s verricht en een voldoende behaald bij de 

beeldbeoordeling door een Regionaal Centrum. 

Belangrijk: heeft u nu nog geen 500 tweede trimester SEO’s uitgevoerd, maar verwacht u dat aantal wel 

binnenkort te halen? Meld u dan ook bij uw Regionaal Centrum. Het Regionaal Centrum beslist dan of u 

al toegelaten wordt tot de opleiding. U krijgt dan het eerste trimester-contract wanneer u 500 tweede 

trimester SEO’s hebt uitgevoerd en als u de eerste trimester-opleiding met goed gevolg hebt afgerond. 

Kwaliteitsstandaard CRL- en NT-meting bij eerste trimester SEO aangepast 

Sinds de start van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting op 1 september 2021, is gebleken dat 

de metingen van de CRL en de NT de nodige vragen oproepen. Omdat dit zou kunnen leiden tot 

onnodige verwijzingen naar de Centra voor Prenatale Diagnostiek, is besloten om de uitvoering, 

registratie en verwijzing van deze CRL- en NT-metingen op enkele punten aan te passen. 

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de Kwaliteitseisen eerste trimester SEO, inclusief 
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kwaliteitsstandaard en de Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO. Hieronder zijn deze wijzigingen 

nader toegelicht. 

CRL-meting: meten tot en met 84 mm 

Voortaan wordt de CRL tot en met 84 mm gemeten en daarboven niet. Een CRL-meting van meer dan 

84 mm is namelijk niet betrouwbaar en dus niet bruikbaar. Dit is de nieuwe kwaliteitsstandaard: 

- Meet de CRL tot en met 84 mm en verwijs bij een CRL < p 2,3. 

- Is de CRL niet goed te meten of > 84 mm? Laat dan het veld van de CRL-meting leeg. 

Dit is geen reden voor een verwijzing. De algehele conclusie is in dat geval: geen bijzonderheden. 

Deze situatie is alleen van toepassing indien er geen verdenking is op een afwijking. 

ETSEO en a terme datum 

Het is niet de bedoeling om de a terme datum vastgesteld bij de termijnecho, waarbij het 

dateringsprotocol van de NVOG leidend is, aan te passen bij het ETSEO. Men dient zoals vermeld in 

de kwaliteitsstandaard ETSEO te verwijzen in geval van een te kleine CRL (< p 2, 3) naar een PND 

centrum. Bij een te grote CRL is dat niet nodig. 

Nekplooi beoordelen (NT-meting): als meten niet lukt 

Het blijkt soms lastig te zijn om de NT te meten. Verschillende echoscopisten vroegen zich af wat ze 

moeten doen als de NT bij het eerste trimester SEO niet goed te meten is. Om dit te ondervangen is de 

kwaliteitsstandaard aangevuld: is de nekplooi wel gezien, ziet deze er (zonder twijfel) niet verdikt uit, 

maar lukt meten niet? Laat het veld van de NT-meting in dat geval leeg. En noteer niet beoordeelbaar bij 

de anatomische structuur “nek/huid”. De algehele conclusie is op basis daarvan: geen 

bijzonderheden. Er is geen reden voor verwijzing. 

Wijzigingen verwerkt op www.pns.nl/kwaliteitseisen 

- Vorige week hebben alle echoscopisten per mail een uitgebreide toelichting gekregen op deze 

wijzigingen. 

- Meer informatie is ook te vinden op: www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-

seo/beoordeling-registratie. 

- De vernieuwde versies van de kwaliteitseisen eerste trimester SEO zijn te vinden 

op: www.pns.nl/kwaliteitseisen. 
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Volg ons ook op Instagram! 
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Nieuwsbrief december 2021 
 

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: 

Covid-19 

- Extra aandacht voor bestaande COVID-maatregelen 

Algemeen 

- Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten 

- Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 niet meer via Excel 

- Geen sluitingsdagen NIPT Laboratoria 

- Wel of geen NIPT als er afwijkingen zijn gezien bij het ETSEO en vice versa 

Counseling 

- Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start 

- Traintool stopt 

Echoscopie 

- Opleiding ETSEO-echoscopist 

- Opleidingsplekken beschikbaar tweede trimester SEO opleiding 

- Wijziging Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO (ETSEO) 

- Wijziging Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO (TTSEO) 

Overig 

- Nieuwe collega 

- Evaluatie webinars 1 en 30 november 2021 

- Landelijke en regiobijeenkomsten 2022 

- Informatiebeveiliging & Privacy, onlosmakelijk met elkaar verbonden 

- Bereikbaarheid RCPSNH Kerstperiode 

- Beste wensen 

Agenda 
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Covid-19 

Extra aandacht voor bestaande COVID-maatregelen 

Naar aanleiding van de nieuwe aangescherpte COVID-maatregelen per 18 december jl. willen wij 

iedereen vragen de zwangeren te (blijven) verwijzen naar de informatie hierover op: 

• www.pns.nl/13-wekenecho/13-wekenecho-en-covid-19 

• www.pns.nl/20-wekenecho/20-wekenecho-en-covid-19 

www.pns.nl is aangevuld met relevante informatie. De maatregelen zijn niet gewijzigd, maar verdienen in 

deze aanhoudende weerbarstige tijden extra de aandacht van zowel de zorgverlener als de zwangere. 

Graag voor drie punten hieruit extra de aandacht: 

1. Alleen de partner mag mee 

Wijs op uw website, bij de counseling en bij het maken van de echo-afspraak erop dat naast (of in plaats 

van) de partner géén andere begeleiders én géén kinderen mee kunnen naar het eerste trimester SEO 

en tweede trimester SEO. U kunt hiervoor verwijzen naar de website van het RIVM (www.pns.nl). Zeker 

nu de scholen zijn gesloten, is het belangrijk dit extra te (blijven) benadrukken. 

2. Mondneusmasker 

Informeer de zwangere duidelijk over het dragen van een mondneusmasker tijdens het echo-onderzoek 

waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Informeer haar bijvoorbeeld bij de counseling, op 

uw website, bij het (telefonisch) inplannen van de afspraak en bij de ingang van het echocentrum. 

Zwangeren hebben meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Zie voor meer 

informatie: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap 

3. Zelftest of afspraak bij de GGD bij zwangere met klachten? 

Hierover is navraag gedaan bij het LCI. Ook voor zwangeren geldt dat men een zelftest kan gebruiken bij 

klachten die passen bij COVID-19. Bij een positieve test dient de zwangere een afspraak bij de GGD te 

maken om de uitslag te laten bevestigen. Bij klachten kan men ook meteen een afspraak maken bij de 

GGD. Zelftesten kunnen niet gebruikt worden voor het opheffen van quarantainemaatregelen. Daarnaast 

wordt zwangeren met een kwetsbare gezondheid geadviseerd om altijd een testafspraak te maken bij de 

GGD. Zie www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten. 

Een zwangere met een negatieve (zelf)testuitslag mag naar het SEO komen. 

Algemeen 

Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten 

De geactualiseerde contracten met zorgaanbieders en kwaliteitsovereenkomsten met zorgverleners voor 

zowel counseling, ETSEO als TTSEO komen beschikbaar per 17 januari 2022. U heeft hierover mogelijk 

al een mail van uw Regionaal Centrum gehad. Uw nieuwe contract en/of kwaliteitsovereenkomst is pas 
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geldig als deze is geaccordeerd in Peridos. Het is dan ook van belang dat u op of zo snel mogelijk na 17 

januari 2022 in Peridos inlogt en het contract accordeert. 

Een wijziging in de kwaliteitsovereenkomst voor zorgverleners gaat over de registratie in Vektis. Per 15 

december 2021 is Peridos namelijk de bron voor de registratie van de verrichtingen prenatale screening 

in het AGB-register van Vektis. Voor een juiste registratie van deze erkenningen/kwalificaties in dit 

register, is vanuit Peridos eenmalig een lijst aangeleverd aan Vektis met alle zorgverleners met een 

actuele kwaliteitsovereenkomst. U hoeft hier dus geen actie op te ondernemen. Vektis informeert u zodra 

de juiste erkenningen/kwalificaties zijn doorgevoerd. De Regionale Centra kunnen u voortaan 

ondersteunen bij het doorgeven van mutaties in deze kwalificaties aan Vektis. Let op: u blijft zelf 

verantwoordelijk voor het bijhouden van uw erkenningen/kwalificaties in Vektis. Dit is belangrijk voor het 

verwerken van de declaraties door zorgverzekeraars. 

Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 niet meer 

via Excel 

Zoals het RIVM aan het begin van dit jaar heeft aangegeven, is het per 1 januari 2022 niet meer mogelijk 

om de gegevens van de counseling en het TTSEO via Excel-bestanden aan te leveren aan Peridos. 

Gegevensaanlevering kan vanaf die datum, net als bij het ETSEO, alleen nog met XML-berichten via 

ZorgMail aan Peridos. Informeer tijdig bij uw bronleverancier of dit mogelijk is per die datum. 

Loopt u tegen knelpunten aan, informeer zo spoedig mogelijk RCPSNH via contact@rcpsnh.nl. 

Geen sluitingsdagen NIPT laboratoria 

Dit jaar zijn er geen sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom Kerst en Oud & Nieuw, omdat deze 

in een weekend vallen. 

Wel of geen NIPT als er afwijkingen zijn gezien bij het ETSEO en vice versa 

Waarom mag er geen NIPT meer worden uitgevoerd als het eerste trimester SEO afwijkend is? 

Als het eerste trimester SEO afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat 

de juiste vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg 

aangeboden. Wilde de zwangere meedoen aan de NIPT, maar heeft ze op dat moment nog geen bloed 

laten prikken? Dan moet de counselor de aanvraag voor de NIPT intrekken. 

 

Waarom mag er geen eerste trimester SEO worden uitgevoerd als de NIPT afwijkend is? 

Als de NIPT afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste 

vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg 

aangeboden. Heeft de zwangere al een eerste trimester SEO gepland? Dan zegt de counselor deze 

afspraak af. 

 

Moet de uitslag van de NIPT bekend zijn voordat het eerste trimester SEO wordt uitgevoerd? 

Nee, dat hoeft niet. Als de zwangere bloed heeft laten prikken voor de NIPT en ze de uitslag nog niet 

binnen heeft, mag de echoscopist het eerste trimester SEO gewoon uitvoeren. 
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Een zwangere doet een NIPT. Een paar dagen later blijkt dat zij een afwijkende uitslag heeft bij 

het eerste trimester SEO. Wordt de NIPT dan stopgezet? 

Nee, dan wordt de NIPT doorgezet. In dit geval wordt geen terugbetaling gedaan. Alleen als de 

zwangere nog geen bloed heeft laten afnemen, trekt de counselor de aanvraag voor NIPT in en komt 

een zwangere in aanmerking voor terugbetaling. Bij het counselingsgesprek is het handig de zwangere 

erop te wijzen altijd zo laat mogelijk te betalen voor de NIPT. Dan hoeven er zo min mogelijk 

terugbetalingen gedaan te worden. 

 

Voor meer informatie zie De relatie met andere onderzoeken | Prenatale en neonatale screeningen 

(pns.nl) 
 

  

Counseling 

Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start 

Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale 

screening. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. 

De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf. 

In vijf jaar dient de counselor prenatale screening 20 accreditatiepunten te halen voor dit onderwerp. De 

20 accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld: 

• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis  

• 4 punten voor een verplichte e-learning   

• 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden  

• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie  

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 te behalen accreditatiepunten voor counseling 

prenatale screening onderdeel van het totale aantal van de 200 verplicht te behalen punten in 5 jaar. 

Voor verloskundigen wordt dit onderdeel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. De KNOV informeert 

de verloskundigen hierover op korte termijn. 

Counselors kiezen zelf welke bijscholing zij willen volgen. Het aanbod is vanaf januari te vinden 

op www.pe-online.org/public en https://medischescholing.nl/ 

Meer informatie over deze bijscholingsronde is te vinden op www.pns.nl. Vragen? Mail 

naar contact@rcpsnh.nl. 

Traintool stopt 

De bijscholing counseling via TrainTool is definitief gestopt. Via Traintool toetsten counselors hun 

vaardigheden doordat zij stukjes counselingsgesprek filmden in reactie op situaties die zij te zien kregen. 

In de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er 1901 deelnemers geweest die de toets hebben gemaakt; het 

merendeel van de counselors nam vrijwillig deel. In totaal waardeert 80% van de counselors TrainTool 

met een 6 of hoger, gemiddeld een 6,5. De meesten geven een 6, 7 of 8. De counselors waarderen de 

coaches die de filmpjes beoordeelden met gemiddeld een 8,0. In totaal geeft 99% van de counselors de 

coaches een 6 of hoger, waarbij het zwaartepunt op een 8 ligt. Op de competenties werd op waardevrij 

communiceren het hoogst gescoord en op informatie uitwisseling het laagste. 
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Echoscopie 

Opleiding ETSEO-echoscopist 

Begin volgend jaar is er opnieuw gelegenheid om u aan te melden voor de opleiding tot ETSEO-

echoscopist. Dit zijn de voorwaarden voor deelname: 

• U heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum 

én 

• U heeft minimaal 500 tweede trimester SEO’s verricht en een voldoende behaald bij de 

beeldbeoordeling door een Regionaal Centrum. 

 

Belangrijk: heeft u nu nog geen 500 tweede trimester SEO’s uitgevoerd, maar verwacht u dat 

aantal wel binnenkort te halen? Meld u dan ook bij uw Regionaal Centrum. Het Regionaal 

Centrum beslist dan of u al toegelaten wordt tot de opleiding. 

De opleiding bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

1. Vragenuur op dinsdag 18 januari 2022 van 19.30 tot 20.30 uur via Teams. Hieraan voorafgaand kijkt 

u twee webinars terug. 

2. De toets is op donderdag 3 februari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. 

3. Voor het volgen van de vaardigheidstrainingen zijn er twee mogelijkheden in maart in Utrecht 

UMC en Amsterdam UMC 

Opleidingsplekken beschikbaar tweede trimester SEO opleiding 

Voor de TTSEO opleiding die start op 28 januari 2022 zijn er nog 4 opleidingsplekken beschikbaar. 

Interesse? Meld u dan aan! 
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Wijziging Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO (ETSEO) 

Beoordeling nekplooi/NT 

Een aanvulling ten aanzien van de beoordeling van de nekplooi/NT bij het eerste trimester SEO. In 

sommige gevallen is het niet mogelijk de NT te meten. Zorg ervoor dat u in dat geval wel het beeld 

vastlegt waarop de nekplooi wordt beoordeeld. 

 

Beoordeling extremiteiten (armen en benen) 

Vanwege onduidelijkheden over het in beeld brengen van de armen en benen bij het eerste trimester 

SEO, is een wijziging in de Kwaliteitsbeoordeling doorgevoerd. Deze wijziging dient ter verduidelijking en 

draagt bij aan een efficiënte aantoning van structurele afwijkingen. 

 

Bij het eerste trimester SEO gaat het om het van proximaal naar distaal beoordelen van de beide 

bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen) en de aanwezigheid van beide handen en voeten. 

In de kwaliteitsbeoordeling stond eerder aangegeven dat alle lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. 

Echter: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar deze hoeven niet te worden 

vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de biometrie. 

 

Geen wijziging, maar goed om nogmaals te benadrukken: de stand van de voeten hoeft niet te worden 

beoordeeld bij het eerste trimester SEO en er hoeven ook geen vingers te worden geteld. Soms is echter 

wel een polydactylie zichtbaar: verwijs dan naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. En ook als 

een afwijkende stand van de handen of voeten opvalt, verwijst u naar een Centrum voor Prenatale 

Diagnostiek. 

Leg de beoordeling van de armen vast in twee afbeeldingen:  

- Afbeelding 1: Beoordeling arm en hand rechts 

- Afbeelding 2: Beoordeling arm en hand links 

Let hierbij op: 

- Verbinding/aansluiting onderarm en hand in beeld 

- Twee botten onderarm in beeld (ulna en radius) 

- “Rechts” en “links” annoteren 

Leg de beoordeling van de benen vast in twee afbeeldingen: 

- Afbeelding 3: Beoordeling been en voet rechts 

- Afbeelding 4: Beoordeling been en voet links 

Let hierbij op: 

- Verbinding/aansluiting onderbeen en voet in beeld 

- Twee botten onderbeen in beeld (tibia en fibula) 

- “Rechts” en “links” annoteren 

 

 



Wijziging Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO (TTSEO) 

Beoordeling extremiteiten (armen en benen) 

Ten behoeve van eenduidigheid in de formulering, is de tekst in de Kwaliteitsbeoordeling voor het 

tweede trimester SEO ook aangepast. Bij het tweede trimester SEO gaat het ook om het van proximaal 

naar distaal beoordelen van de beide bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen), inclusief 

beoordeling van de lange pijpbeenderen. En daarnaast het beoordelen van de aanwezigheid van handen 

en voeten, inclusief de stand van de handen en voeten. 

 

Daarbij stond altijd aangegeven dat de lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. Dit werd op 

verschillende manier geïnterpreteerd. Echter ook hier geldt: de proximale botten (humerus en femur) 

beoordeelt u wel, maar hoeven niet te worden vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de 

femurlengte in het kader van de biometrie. 

 

Leg de beoordeling van de armen vast in twee afbeeldingen: 

- Afbeelding 1: beoordeling arm en hand rechts 

- Afbeelding 2: beoordeling arm en hand links 

Let hierbij op: 

- Twee botten onderarm in beeld (ulna en radius) 

- Verbinding/aansluiting onderarm en hand in beeld 

- Stand van de handen in beeld 

- “Rechts” en “links” annoteren 

Leg de beoordeling van de benen vast in twee afbeeldingen: 

- Afbeelding 3: beoordeling been en voet rechts 

- Afbeelding 4: beoordeling been en voet links 

Let hierbij op: 

- Twee botten onderbeen in beeld (tibia en fibula) 

- Verbinding/aansluiting onderbeen en voet in beeld 

- Stand van de voeten in beeld 

- “Rechts” en “links” annoteren 

Ter toelichting 

Doel is het SEO efficiënt vast te leggen zonder daarbij ernstige pathologie te missen. Bij beide termijnen 

wordt geen ernstige skeletdysplasie gemist wanneer alleen de distale botten (ulna, radius, tibia en fibula) 

worden vastgelegd. Tijdens beide SEO’s wordt een arm of been van proximaal naar distaal beoordeeld. 

De proximale botstructuur wordt dus ook altijd gezien, maar is soms niet mooi vast te leggen als de 

foetus erop ligt. 

Bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO en 

de kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO. 

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsbeoordeling-tweede-trimester-seo


Ook het format scoringsformulier voor het eerste trimester SEO is geactualiseerd en is te vinden op 

PNS.nl. 

Overig 
  

 

Nieuwe collega 

Mijn naam is Sandra Berg. Sinds 1 oktober ben ik begonnen als 

kwaliteitsmedewerker bij het RCPSNH. Een nieuwe en vooral leuke 

uitdaging. Daarnaast ben ik werkzaam als echoscopist in het 

Amsterdam UMC. Dit doe ik alweer 11 jaar. Het werk als 

echoscopist blijft boeiend en daarom vind ik het fijn dat ik beide 

werkzaamheden naast elkaar kan blijven uitvoeren. Ik woon samen 

met mijn man en 3 puber zonen in Leusden. Dit in een mooie en 

groene omgeving waar ik graag wandel en hardloop. Verder houd 

ik van reizen en fotografie en van lekker eten, maar minder van 

koken. Ik zie er naar uit jullie te ontmoeten bij een volgende visitatie 

of andere bijeenkomst. En als je meer wilt weten over mij neem dan 

gerust contact op. 
 

 

 

Evaluatie webinars 1 en 30 november 2021 

Op 1 november vond een algemeen landelijk webinar plaats en op 30 november een 

casuïstiekbespreking. 

Op 1 november keken 1.422 zorgverleners naar de livestream en werd het webinar gewaardeerd met 

een 7,5. Dit webinar is nog steeds terug te kijken via deze link. 

Op 30 november keken er 932 zorgverleners. Dit webinar kreeg een 8,5 als rapportcijfer. De presentatie 

van Andrea Stoop met de beelden die gebruikt kunnen worden voor het ETSEO-logboek is geplaatst op 

https://www.pns.nl/documenten/format-scoringsformulier-kwaliteitsbeoordeling-eerste-trimester-seo
https://www.clbps.nl/agenda-webinars/landelijke-bijscholing-prenatale-screening/


de website van de CLBPS. De casuïstiekbespreking is vanwege de gevoelige beelden niet terug te 

kijken. 

De webinars worden enorm gewaardeerd door de deelnemers. In de evaluatie is aangegeven dat men 

het fijn vindt dat er geen reistijd is, dat je de beelden goed ziet op het beeldscherm en dat de 

concentratie hoog is. 

Landelijke en regiobijeenkomsten 2022 

Vanwege het succes van de webinars willen de regionale centra ook in 2022 gezamenlijke webinars 

organiseren. In het najaar zullen opnieuw twee landelijke webinars georganiseerd worden, een 

algemeen webinar en een casuïstiekbespreking. 

1. Casuïstiekbespreking op maandag 3 oktober 2022 (start 15 uur) 

2. Algemeen webinar op dinsdag 22 november 2022 (start 15 uur) 

Daarnaast zullen in 2022 SPSAO en RCPSNH samen een paar regiobijeenkomsten (zowel algemeen 

als echocasuïstiek) organiseren. Waar kan LIVE, maar anders ook online. In januari stellen we hiervoor 

de data vast en zullen deze z.s.m. aan u doorgeven, zodat u hier rekening mee kunt houden. 

 

Voor deze regiobijeenkomsten wordt samengewerkt met de afdeling Prenatale Geneeskunde van 

Amsterdam UMC. 

 

Voor de regio casuïstiekbespreking willen wij u vragen om interessante casus aan te leveren. Stuur deze 

dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam 

UMC, poli.pre@amsterdamumc.nl o.v.v. regio casuïstiekbespreking SPSAO en RCPSNH en t.a.v. dr. E. 

van Leeuwen en dr. I. Linksens, gynaecologen van de afdeling Prenatale Geneeskunde. Let er op, 

casus kunnen worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij Amsterdam UMC én het kind reeds 

is geboren. 

 

Tevens zien wij graag casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” uit de regio. Deze 

kunt u ook via hetzelfde mailadres poli.pre@amsterdamumc.nl aanleveren. Vermeld daarbij uw 

contactgegevens, dan zal Ingeborg of Liesbeth als gynaecologen, persoonlijk contact met u opnemen 

om dit met u voor te bespreken. 

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar SPSAO en RCPSNH i.v.m. het privacy 

beleid (AVG). De Regionale Centra mogen geen persoonsgegevens van zwangeren ontvangen. 

 

Informatiebeveiliging & Privacy, onlosmakelijk met elkaar verbonden 

Onderwerp: veilig mailen 

Elke zorgverlener, zorgaanbieder en Regionaal Centrum heeft te maken met de verwerking van 

algemene en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens die met uiterste zorgvuldigheid verwerkt dienen 

te worden. De hedendaagse techniek geeft ons hier steeds meer handvatten voor, maar bevat ook 

kwetsbaarheden in het gebruik ervan. 

https://www.clbps.nl/agenda-webinars/casuistiekbespreking-etseo-terugkijken-niet-meer-mogelijk/
mailto:poli.pre@amsterdamumc.nl
mailto:poli.pre@amsterdamumc.nl


Veilig mailen is mailen via een programma dat geclassificeerd is als ‘veilig’ (een voorbeeld hiervan is het 

programma ‘Zorgmail’). De verbinding tussen de zender en ontvanger komt daarmee tot stand via een 

verbinding die een extra bescherming biedt waarin berichten worden versleuteld. Deze manier van 

mailen geeft mogelijkheden om veilig en makkelijk te communiceren met collega’s, patiënten, cliënten, 

overheidsinstanties of andere partners binnen de zorgketen. 

De praktijk laat zien dat ‘onveilig mailen’ een vaak voorkomende incidentmelding is. Wet en regelgeving 

zoals de AVG en de NEN7510 stellen hier duidelijke eisen, waaraan elk RC en zorgverlener zich moeten 

houden. 

De ’gouden regel’ is dat een combinatie van algemene persoonsgegevens (zoals naam, BSN en 

geboortedatum) en bijzondere persoonsgegevens (zoals medische informatie) nooit onbeveiligd 

verstuurd of doorgestuurd mogen worden. Indien het dergelijke persoonsgegevens betreft moet het via 

een beveiligde portal. Indien deze gegevens verstuurd worden aan de helpdesk Peridos, dan kan de 

communicatie veilig verlopen via het webformulier op de Peridos-website. In het algemeen geldt: stuur 

zo min mogelijk persoonsgegevens! 

Bewustwording is vaak een eerste stap om beveiligingsincidenten te voorkomen. Dit vraagt een alertheid 

van een ieder die hier mee te maken heeft. 
 

  

Bereikbaarheid RCPSNH Kerstperiode 

In verband met de maatregelen rondom Covid-19 werken wij zoveel mogelijk thuis. Hierdoor, maar ook 

vanwege een krappere bezetting in de aankomende Kerstperiode, zijn wij telefonisch beperkt bereikbaar. 

Heeft u een vraag, mail ons dan via contact@rcpsnh.nl. Wij doen ons best om uw vraag zo spoedig 

mogelijk te beantwoorden. Het kan zijn dat u langer op een antwoord moet wachten dan u van ons 

gewend bent. Excuses voor dit ongemak. 
 

  
 

Beste wensen 

RCPSNH bedankt u voor de 

prettige samenwerking in het 

afgelopen jaar. 

Ondanks alle beperkingen 

wensen wij u sfeervolle 

feestdagen toe en een 

hoopvol en gezond 2022. 
 

 

 

 

 

https://www.peridos.nl/helpdesk/
mailto:contact@rcpsnh.nl


Agenda 

- 1 januari 2022: deadline bijscholingsronde counselors 2019-2021 

- 3 oktober 2022: Landelijke webinar "casuïstiekbespreking" (start 15 uur) 

- 22 november 2022: Landelijke webinar "algemeen webinar" (start 15 uur) 
 

  

Volg ons ook op Instagram! 
 

 

  

 

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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