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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – februari 2022, nummer 103 

 
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor 
prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en 
landelijke organisatie van prenatale screening.  
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Naamswijziging CLBPS 
Per 1 januari 2022 staat CLBPS voor ‘Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening’ in plaats van 
‘Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening’. Deze naamswijziging is gekozen omdat de CLBPS 
niet alleen het landelijk beheer voor Peridos doet, maar ook de Regionale Centra ondersteunt bij de 
uitvoering van het landelijk beleid. 
 
Data landelijke webinars 2022  
Ook in 2022 bieden de Regionale Centra landelijke webinars aan:  
• Casuïstiekbespreking op maandag 3 oktober 2022, 15.00 - 17.00 uur  
• Algemeen webinar op dinsdag 22 november 2022, 15.00 - 17.00 uur   
Het algemeen webinar is on-demand terug te kijken. De casuïstiekbespreking is alleen terug te kijken 
op dinsdag 11 oktober van 19.00 - 21.00 uur. Er is dan geen gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Checklist voorlichtingsmaterialen 
Als counselor bent u verantwoordelijk voor de juiste informatievoorziening aan zwangeren en hun 
partner. Er zijn diverse voorlichtingsmaterialen beschikbaar om te verspreiden. Het is belangrijk dat 
de informatie die u verstrekt over prenatale screening correct en actueel is. De informatie op pns.nl 
en in folders wordt regelmatig geactualiseerd.  
Wellicht staat er ook informatie over prenatale screening op uw website. Op pns.nl vindt u een 
handige checklist om uw website te controleren op correctheid en actualiteit.   
Ook echoscopisten kunnen deze informatie gebruiken bij het vermelden van de 13 wekenecho en 
20 wekenecho op de website van hun echocentrum. 
Wilt u advies of vindt u het prettig dat er even iemand met u meekijkt naar uw website? Neem dan 
contact op met de SPN. 
 
Welke informatie is waar te vinden op CLBPS.nl of Peridos.nl?  
Uit vragen van zorgverleners blijkt dat het niet altijd duidelijk is voor welke informatie ze de website 
CLBPS.nl moeten raadplegen en voor welke Peridos.nl.  
Op CLBPS.nl vindt u algemene landelijke informatie die te maken heeft met 
deskundigheidsbevordering en beleidsuitvoering, zoals de webinars en kwaliteitsbeoordeling SEO-
beelden.  
Peridos.nl bevat informatie voor verschillende groepen gebruikers: 
• Zwangeren en zorgverleners kunnen opzoeken welke praktijken in de buurt zitten (Zoek 

zorgverlener). 
• Leveranciers van bronsystemen vinden er beschrijvingen van de datasets en definities, 

voorbeelden en beschrijvingen van berichten voor gegevensuitwisseling met Peridos (Gegevens). 
• Zorgverleners vinden er de toestemmingsformulieren voor ETSEO en NIPT, beschrijvingen voor 

het aanvragen van ETSEO en NIPT, hoe NIPT-uitslagen in Peridos ingezien kunnen worden en 
informatie over uitbetalingen ETSEO via Peridos. Peridos.nl geeft ook informatie over het omgaan 
met gegevens (Privacy) en over Zorgportaal, de website die gebruikt wordt om in te loggen in 
Peridos. 

 
Peridos - Aanlevering counselings- en TTSEO-gegevens 
In vorige berichten, onder andere via deze nieuwsbrief, heeft u al vaker kunnen lezen dat we de 
aanleveringen van counselings- en tweede trimester SEO gegevens via Excel-bestanden aan Peridos 
uitfaseren. Dit is nodig om aan beveiligingsregels te voldoen. We zijn heel blij dat dit voor heel veel 
praktijken en bronsystemen goed lukt. Het is in uw en ons belang in verband met de volledigheid 
van de gegevens in Peridos dat alle gegevens van 2021 nog eenmalig via Excel-bestanden geüpload 
worden. Alle gegevens van 2022 dienen via XML-berichten te worden aangeleverd. Als dit bij u niet 
mogelijk is, of als u niet weet hoe dit te doen: informeer bij uw bronleverancier wat het knelpunt kan 
zijn, en/of informeer de SPN, via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. 
 
Professionals- en publieksmonitor 2020 
De publieks- en professionalsmonitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en 
het SEO 2020 staan online. De monitors zijn gemaakt door IQHealthcare en gebaseerd op de 
landelijke database Peridos. Algemene informatie met trends in de tijd vindt u in de publieksmonitor. 
Meer specifieke en regionale informatie staat in de professionalsmonitor.  

ALGEMEEN 

https://www.pns.nl/
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/counseling/checklist-voorlichtingsmaterialen
https://www.clbps.nl/
https://www.peridos.nl/
https://www.clbps.nl/
https://www.peridos.nl/
https://www.peridos.nl/zoek-zorgverlener/
https://www.peridos.nl/zoek-zorgverlener/
https://www.peridos.nl/
https://www.peridos.nl/privacy/
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
https://www.pns.nl/documenten/monitor-2020-screeningsprogramma-down-edwards-en-patausyndroom-en-seo
https://www.pns.nl/documenten/professionalsmonitor-2020-screeningsprogramma-down-edwards-en-patausyndroom-en-seo
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Tarieven prenatale screening 2022 
De tarieven prenatale screening zijn met ingang van 2022 als volgt: 
• Counseling: €69,06 
• ETSEO:  €110,70 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap 

€110,70 bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap 
• TTSEO:  €166,13 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap 

€166,13 bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap 
Voor NIPT geldt nog steeds dat de zwangere een eigen bijdrage van €175 moet betalen wanneer 
NIPT als screeningstest wordt uitgevoerd. 
 
Jodium in Zwangere vrouwen Onderzoek (JOZO)  
Met het Jodium in Zwangere vrouwen Onderzoek (JOZO) wordt onderzocht of zwangere vrouwen 
voldoende jodium binnen krijgen. Het binnen krijgen van voldoende jodium is nodig voor een goed 
werkende schildklier. Dit is belangrijk voor de groei en hersenontwikkeling van het ongeboren kind. 
Vrouwen hebben hierdoor tijdens de zwangerschap meer behoefte aan jodium. 
Het JOZO is een onderzoek van het RIVM, dat wordt uitgevoerd door het Maastricht UMC+ en het 
Radboudumc in Nijmegen. Dit zijn de onderzoeklocaties, waar de deelnemende vrouwen in totaal 
twee keer naar toe moeten. De onderzoekers komen graag in contact met vrouwen, die maximaal 
12 weken zwanger zijn van 1 kind. Met deze informatie willen wij u de gelegenheid bieden eventueel 
cliënten op dit onderzoek te wijzen.  
Meer informatie is te vinden op Jodium in Zwangere vrouwen Onderzoek (JOZO) | RIVM.  
 
 
 
 
 
Vernieuwde E-learning counseling prenatale screening 
De nieuwe e-learning counseling prenatale screening staat online. Deze e-learning is een samen-
voeging van: 
• E-learning prenatale screening (3 accreditatiepunten) 
• E-learning eerste trimester SEO (1 accreditatiepunt) 
Hierdoor is er nu één complete e-learning over counseling prenatale screening. De e-learning bestaat 
nog steeds uit negen modules. Het eerste en tweede trimester SEO zijn samengevoegd in één 
module. Ook de toets is uitgebreid met vragen uit de e-learning eerste trimester SEO. Het doorlopen 
van de nieuwe e-learning (inclusief toets) duurt ongeveer vier uur. Accreditatie is daarom 
aangevraagd voor 4 punten. Deze e-learning maakt deel uit van de nieuwe scholingsronde die is 
gestart per 1-1-2022. 
 
Nieuwe bijscholingsronde counseling 
De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari van start gegaan. De KNOV heeft hiervoor 
een deelregister ingesteld waar verloskundigen zich voor kunnen aanmelden. Voor instructies 
verwijzen wij u naar berichten die de KNOV hierover heeft verstrekt. Registraties van uw gevolgde 
bijscholingen in PE-online, worden in de loop van het jaar automatisch opgenomen in Peridos.  
Counselors die geen verloskundige zijn, kunnen de gevolgde bijscholing handmatig laten bijschrijven 
in Peridos door informatie en deelnamebewijs te sturen naar het eigen regionaal centrum. De SPN 
controleert jaarlijks de voortgang van de bijscholing via Peridos. 
Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in vijf jaar tijd. De punten zijn als 
volgt onderverdeeld: 
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis 
• 4 accreditatiepunten voor de verplichte e-learning 
• 8 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden 
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie.  
Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 punten onderdeel van het totaal aantal van 200 
punten die verplicht zijn te behalen in 5 jaar.  
U bepaalt zelf wat uw leerbehoeftes zijn en kiest bijscholing die hierbij past. Naast de verplichte e-
learning prenatale screening zijn er inmiddels 4 bijscholingen geaccrediteerd door de KNOV en de 
NVOG. Kijk op PE-online of de scholing die wordt aangeboden, past bij uw leerwensen.  
Heeft u een scholingswens die (nog) niet bij het scholingsaanbod staat of wilt u zelf bijscholing 
organiseren? Kijk dan voor meer informatie op pns.nl. 
  

COUNSELING 

https://www.rivm.nl/voedselconsumptiepeiling/voedingsstatusonderzoek/JOZO
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing-counselors/e-learning
http://www.pe-online.org/public
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing-counselors/bijscholing/bijscholingsronde-2022-2026
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Kwaliteitssysteem voor echoapparatuur  
In 2021 heeft het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) een kwaliteitssysteem 
voorgesteld voor de kwaliteitsborging van de echoapparatuur binnen de prenatale screening. Het 
RIVM heeft aan het LRCB opdracht gegeven om dit kwaliteitssysteem te implementeren. Dit systeem 
kent een cyclus aan testen die periodiek en op locatie worden uitgevoerd. Het LRCB ontwikkelt 
daartoe in 2022 protocollen voor het testen van de echoapparatuur. Vanaf 2023 start het daad-
werkelijk toetsen van de specificaties en eisen door het LRCB. Het zal een aantal jaren duren voordat 
het gehele systeem is ingevoerd. Het LRCB benadert de komende periode alle echocentra om 
gegevens over de apparatuur en de locatie te verzamelen. Verdere informatie over de uitvoering van 
het kwaliteitssysteem volgt later dit jaar. 
 
 
De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 
geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl   
 
  

ECHOSCOPIE 

mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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Bureau 
In maart is Mariëlle Hoppenreijs bij de SPN gestart als medewerker beleid & kwaliteit met echoscopie 
als aandachtsveld. Wij wensen haar veel succes en werkplezier. 

 
Het bureau van de SPN bestaat daarmee uit: 
• Annette Stolwijk, directeur-bestuurder 
• Monique Bootsma, kwaliteitsfunctionaris  
• Puck Keurentjes, medewerker beleid & kwaliteit counseling 
• Mariëlle Hoppenreijs, medewerker beleid & kwaliteit echoscopie 
• Marion van den Heuvel, managementassistent 
• Rebecca Jansen, managementassistent      
• Esther Sikkel, deskundige prenatale screening, PND-gynaecoloog 
• Caroline Adriaanse, deskundige prenatale screening, GUO-echoscopist 
• Desirée Moens, deskundige prenatale screening, GUO-echoscopist  
• Jacqueline Verschuren, deskundige prenatale screening, GUO-echoscopist  
 
Jubileum – Save the Date 
De SPN bestaat 15 jaar! Hiervoor organiseren we een jubileumbijeenkomst op 29 september 2022. 
Programma en verdere informatie volgen later.  
 
 
 
 
 
Prenatale screening voor zwangeren uit Oekraïne 
Een grote groep vluchtelingen uit Oekraïne komt naar Nederland. Deze groep komt in aanmerking 
voor de prenatale screeningsprogramma’s volgens de in Nederland geldende afspraken. 
Dit betekent dat een zwangere uit de Oekraïne kan kiezen voor de NIPT, het eerste trimester SEO 
en het tweede trimester SEO als zij onder controle is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland. 
De bestaande exclusiecriteria voor de NIPT en eerste trimester SEO gelden ook hier. Ook geldt de 
eigen bijdrage voor de NIPT van €175. 
 
Relevante websites over dit onderwerp: 
• De zorgverzekeringslijn. Een initiatief van het ministerie van VWS met informatie over zorg aan 

Oekraïners in Nederland. 
• Opvang van Oekraïners in Nederland. Meer algemene informatie vanuit de Rijksoverheid. 
• Vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen. Informatie over de “Subsidie-

regeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden”. Met ministerie van VWS en het CAK 
hebben per 4 maart deze regeling opengesteld voor onverzekerde mensen uit Oekraïne. Hierbij 
kan gebruik worden gemaakt van de reguliere werkwijze. Verstrekte medisch noodzakelijke zorg 
wordt dan volledig vergoed. 

 
Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO 
Per 2022 is de wijze van aanleveren van counselings- en tweede trimester SEO-gegevens naar 
Peridos veranderd. De gegevens worden nu via XML-berichten aan Peridos aangeleverd. Dit gaat 
sneller, veiliger en eenvoudiger dan via de Excel-uploads. Een correcte gegevensafdracht is 
belangrijk, zowel voor de monitoring van de prenatale screening, als voor uzelf als zorgverlener voor 
inzicht in het aantal verrichtingen. Het verzoek is dan ook om minimaal maandelijks counselings- en 
tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren.  
We merken dat verschillende zorgverleners niet goed weten hoe zij dit zelf vanuit het eigen 
bronsysteem kunnen doen. Voor een aantal bronsystemen staan handleidingen op www.peridos.nl 
die hierbij kunnen helpen. Als aanlevering via een XML-bericht vanuit uw bronsysteem technisch 
(nog) niet mogelijk is, of als u niet weet hoe u dit moet doen: informeer bij uw bronleverancier wat 
het knelpunt kan zijn, en/of informeer ons via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.  
Verder zien wij dat er counselingspraktijken zijn die gegevens afdragen via HL7v3-berichten. Nu er 
afgedragen kan worden met XML-berichten, is het niet meer nodig om HL7v3-berichten te versturen. 
 

SPN  

ALGEMEEN 

https://www.zorgverzekeringslijn.nl/nieuws/hoe-is-de-gezondheidzorg-geregeld-voor-mensen-uit-de-oekraine/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/opvang-van-oekrainers-in-nederland
https://www.hetcak.nl/zakelijk/nieuws/2022/vergoeding-van-zorg-aan-onverzekerde-oekraiense-vl
https://www.peridos.nl/handleidingen-xml-aanlevering/
mailto:SPNregionijmegen@radboudumc.nl
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Gebruik niet-valide BSN’s 
In het verleden werd door Regionale Centra geadviseerd om voor zwangeren zonder BSN een niet-
valide BSN als 999999999 of 00000000 in te vullen. Peridos markeerde deze regels dan met een 
speciale foutmelding. De gegevens werden niet verwerkt in Peridos.  
Vanaf vorig jaar is het mogelijk voor zwangeren zonder BSN om deel te nemen aan het eerste 
trimester SEO en de NIPT. Aanvragen voor zwangeren zonder BSN vinden altijd plaats in Peridos. 
Peridos genereert voor deze zwangeren een Peridoscode waarmee de aanvraag en uitslag uniek 
geïdentificeerd kunnen worden. In deze situatie is het niet meer nodig en ook niet handig om ook 
nog een niet-valide BSN in te voeren. Als zowel een Peridoscode als een BSN zijn vastgelegd, dan 
zal Peridos het bericht afkeuren, omdat maar één van beide identificerende items aanwezig mag zijn. 
Kortom, wanneer een eerste trimester SEO of NIPT aanvraag wordt gedaan voor een zwangere 
zonder BSN in Peridos, dan wordt automatisch een Peridoscode gegenereerd. Er dient dan geen niet-
valide BSN vastgelegd te worden. 
 
Uitnodiging CAHAL symposium  
Het centrum voor aangeboren hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) organiseert op vrijdag 
9 september 2022 een symposium. Klik hier voor de uitnodiging.  
 
 
 
 
 
Bijscholingsronde counselors 
De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari 2022 van start gegaan.  
De bijscholingsronde heeft een looptijd van 5 jaar, van 1-1-2022 tot 31-12-2026.  
Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in deze vijf jaar. Er zijn al 
verschillende bijscholingen geaccrediteerd voor de prenatale screening. Kijk hiervoor op PE-online 
en beoordeel of de scholing die wordt aangeboden, past bij uw leerwensen.  
Heeft u een scholingswens die (nog) niet bij het scholingsaanbod staat of wilt u zelf bijscholing 
organiseren? Kijk dan voor meer informatie op pns.nl. 
 
Registratie vanishing twins in Peridos  
In juni 2020 is de NIPT meerlingenstudie van start gegaan. Hierin wordt onderzocht hoe betrouwbaar 
de NIPT is bij meerlingzwangerschappen en vanishing twins. Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
is het belangrijk dat de tweelingen, en met name de vanishing twins, goed geregistreerd worden in 
Peridos. Dit kan als volgt: 
Wanneer op de echo een vanishing twin is gezien, moet bij de NIPT-aanvraag aangegeven worden 
dat het om een meerlingzwangerschap gaat. Alleen dan kunt u kiezen voor een “vanishing twin 
zwangerschap”. Zie de schermafbeelding hieronder.  
 

 
 
Ook voor de NIPT zelf is een juiste registratie in Peridos van belang. Bij een vanishing twin moet de 
lab-analyse namelijk in een zogenaamde tweeling-modus gedaan worden. Dit is een andere analyse-
setting dan bij een eenling, en zorgt voor een betrouwbaardere uitslag.  
Wilt u meer informatie over de meerlingenstudie, kijk dan hier of neem contact op met Jacintha van 
Eekhout via niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl. 
  

COUNSELING 

https://www.clbps.nl/assets/files/uitnodiging-cahal-symposium-09-09-2022.pdf
https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=222
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing-counselors/bijscholing/bijscholingsronde-2022-2026
https://www.pns.nl/nieuws/nipt-beschikbaar-bij-alle-meerlingzwangerschappen
mailto:niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl
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Toestemmingsformulier TRIDENT-2 is gewijzigd  
Het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 is aangepast. De volgende zaken zijn gewijzigd:  
• De optie van de combinatietest is niet langer benoemd.   
• De onderzoeksgegevens worden geen 15 jaar, maar 20 jaar bewaard.  
Het nieuwe Nederlandse toestemmingsformulier is te vinden op de Peridos website; er is ook een 
nieuwe Engelse versie. We vragen praktijken die geprinte formulieren op voorraad hebben, alle oude 
versies te verwijderen en te vervangen door de nieuwe versie.  
 
Aanvraag eerste trimester SEO 
Counselors kunnen het eerste trimester SEO op twee manieren aanvragen:  
1. Digitaal vanuit het eigen bronsysteem:  

Verstuur vanuit het eigen bronsysteem de aanvraag voor een eerste trimester SEO. Als Peridos 
het bericht niet accepteert vanwege een technische fout, krijgt u daarover een melding in de 
mailbox. Dus: geen bericht is goed bericht.  

2. Handmatig in Peridos:  
Kan de aanvraag niet vanuit het eigen bronsysteem aangemaakt worden? Log dan in Peridos in 
en doe daar de aanvraag. Kijk voor de handleiding op de website van Peridos.  

Zonder een aanvraag voor een eerste trimester SEO in Peridos, mogen echocentra geen eerste 
trimester SEO uitvoeren. Een van de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO is 
dat de aanvraag voor het eerste trimester SEO tijdig is ingediend in Peridos. 
 
 
 
 
 
Rapportage financiële gegevens 
Op www.peridos.nl staat een handleiding met informatie hoe u financiële gegevens voor de jaar-
rekening van uw echocentrum uit Peridos kunt halen: 
• Hoeveel eerste trimester SEO’s zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en uitbetaald in 2021.  
• Hoeveel eerste trimester SEO’s zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en zijn/worden naar 

verwachting in 2022 uitbetaald.  
 
Kwaliteitseisen opleiding eerste trimester SEO-echoscopie 
De kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO zijn vastgesteld en gepubliceerd op pns.nl. 
Deze gelden vanaf de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting en gedurende 
de looptijd van de landelijke wetenschappelijke studie IMITAS. De eisen geven de eindtermen weer 
waaraan de echoscopist moet voldoen en hoe de toetsing daarvan is georganiseerd. 
 
 
De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige 
geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl   
 
  

ECHOSCOPIE 

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2022/01/20220121-Toestemmingsformulier-TRIDENT-2-studie_versie-3_DEF.pdf
https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/
https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2022/03/20220307-Beschrijving-declaraties-ET-SEOs-tbv-jaarrekening-ZI-v1.0.pdf
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-opleidingen-eerste-trimester-seo
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum 
voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de 
regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.  
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Algemeen 

SPN 15-jarig jubileum 
De SPN bestaat 15 jaar! We willen dit graag met alle mensen die betrokken zijn bij de SPN vieren. We 
organiseren daarom een feestelijk symposium op donderdag 29 september 2022. Het voorlopige programma: 
Vanaf 13.30 Ontvangst  
14.30 – 18.00 Symposium, met onder andere:  
- 15 jaar SPN - Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur-bestuurder SPN  
- Preconceptie dragerschapsscreening - Prof. dr. Lidewij Henneman, hoogleraar patiëntenperspectief 

genetisch testen, Amsterdam UMC  
- Ethische aspecten rondom prenatale zorg - Dr. Anke Oerlemans, ethicus, Radboudumc Nijmegen 
- Nevenbevindingen NIPT - Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus, Radboudumc Nijmegen 
18.00 - 20.00   Borrel & Buffet  
 
Locatie: Pathé Nijmegen: Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT Nijmegen 
Accreditatiepunten worden aangevraagd bij KNOV, BEN en NVOG. Deelname is gratis. Bij een overvloed aan 
aanmeldingen, plaatsen we op basis van binding aan de SPN-regio en volgorde aanmelding. Aanmelden kan 
via deze link. 

Nieuwe huisstijl en website 
Het 15-jarig jubileum is voor de SPN een goed moment om het logo en de huisstijl te vernieuwen. Ook hebben 
we onze website volledig vernieuwd. We zijn erg benieuwd naar uw reactie. 

Terugkoppeling bevindingen vervolgonderzoek naar echocentra 
Het RIVM heeft uitgezocht of er juridische grondslag is om de resultaten van vervolgonderzoek(en) na een 
SEO niet alleen te sturen naar de verwijzende zorgverlener, maar ook naar de SEO-echoscopist/echocentrum. 
Deze grondslag is er. We vragen daarom alle PND-(satelliet)centra de uitslag van vervolgonderzoek(en) na 
een SEO terug te koppelen naar zowel verwijzers als echoscopisten.  
Hierbij is er wel een aandachtspunt voor verwijzers: het PND-centrum moet weten waar het SEO is uitgevoerd. 
De SPN vraagt de verwijzers daarom niet alleen de verloskundige kaart naar het (satelliet)centrum voor 
Prenatale Diagnostiek te sturen, maar ook de uitslagbrief van het SEO met de naam van het echocentrum.  

Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO via XML-bericht  
Per 2022 is de wijze veranderd van aanleveren van counselings- en tweede trimester SEO-gegevens naar 
Peridos. De gegevens moeten nu vanuit het eigen bronsysteem via XML-berichten naar Peridos gestuurd 
worden. Dit gaat sneller, veiliger en eenvoudiger dan via de Excel-uploads. Een correcte gegevensafdracht is 
belangrijk, zowel voor de monitoring van de prenatale screening, als voor uzelf als zorgverlener voor inzicht in 
het aantal verrichtingen. En ook voor het onderzoek naar het eerste trimester SEO. Het verzoek is dan ook om 
minimaal maandelijks counselings- en tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren. Voor een aantal 
bronsystemen staan handleidingen op Peridos.nl die u hierbij kunnen helpen. 
Op 16 mei 2022 wordt een nieuwe versie van Peridos in productie genomen. Vanaf die datum worden alle 
XML-berichten automatisch verwerkt en niet meer handmatig door het Regionaal Centrum. De 
zorginstellingbeheerder krijgt per mail informatie over de veranderingen die het automatisch verwerken met 
zich meebrengt; deze informatie is ook hier te vinden  
  

https://auditsprenatalescreening.limequery.com/686828?lang=en
https://www.spn-regionijmegen.nl/
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/Notitie%20follow-up%20gegevensuitwisseling%20PND%20-%20echopraktijk.pdf
https://www.peridos.nl/handleidingen-xml-aanlevering/
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/nieuwsbrieven/Beschrijving%20gegevens%20controleren%20in%20Peridos%20door%20zorginstelling.pdf
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Counseling 

Nieuwe ronde kwaliteitsaudit counselingpraktijken  
Bij counselingpraktijken vindt één keer per twee jaar een audit plaats met behulp van een digitale vragenlijst 
in Peridos. Hiermee wordt getoetst of de organisatie en uitvoering van de counseling binnen uw zorginstelling 
voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen counseling prenatale screening.  
In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:   
- Gegevens zorginstelling en medewerkers  
- Voorlichting prenatale screening website en folders  
- Uitvoering van het counselingsgesprek  
- De procedures bij aanvraag NIPT, eerste trimester SEO en tweede trimester SEO  
- Gegevensaanlevering  
- Aantal verrichtingen  
- Informatiebeveiliging  
De nieuwe ronde start in de tweede helft van 2022.   
 
De vragenlijst wordt door één praktijkvertegenwoordiger ingevuld. Via de ingevulde vragenlijst krijgt de SPN 
in beeld in hoeverre de zorginstelling en zorgverleners voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Uit deze audit 
counseling kunnen aanbevelingen en verbeterpunten volgen voor de zorginstelling. De SPN monitort de 
afhandeling hiervan. 
U kunt alvast controleren wie de rol ‘contactpersoon audit counseling’ in Peridos heeft en of dit de juiste 
persoon is om de vragenlijst in te vullen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met de 
SPN, zodat dit kan worden aangepast.   
 
Bij de vorige audit counseling gaf de website bij veel praktijken aanleiding tot één of meerdere verbeterpunten. 
Vaak waren er gebreken op de website van de praktijk, zoals verouderde informatie of het ontbreken van 
informatie over prenatale screening en onjuiste links.  
Wij adviseren u om uw eigen website alvast na te lopen en waar nodig te actualiseren. U kunt hiervoor de 
checklist voorlichtingsmaterialen gebruiken.  
 

NIPT 

Kamerbrief NIPT  
Minister Kuipers van het ministerie van VWS heeft op 14 april 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
structurele implementatie van NIPT via een kamerbrief. Hierin staat dat vanaf 1 april 2023 de NIPT definitief 
onderdeel wordt van de prenatale screening onder regie van het RIVM. De eigen betaling van €175,- voor 
zwangere vrouwen komt dan te vervallen. De komende periode wordt gewerkt aan het inrichten van de juiste 
bekostigingsstructuur. Verder zal gekeken worden hoe de NIPT ook voor vrouwen met een medische indicatie 
kosteloos kan worden aangeboden. Tevens is het rapport van de Trident 2-studie aangeboden.  

Landelijk webinar NIPT  
De Regionale Centra organiseren samen met het RIVM-CvB op dinsdagmiddag 7 februari 2023 een landelijk 
webinar over de implementatie van de NIPT in de screening. Per 1 april 2023 wordt de NIPT definitief onderdeel 
van het landelijk programma prenatale screening. Tijdens het webinar zullen alle wijzigingen in het proces ten 
opzichte van de huidige werkwijze worden toegelicht. Dit webinar is verplicht voor alle  counselors met een 
kwaliteitsovereenkomst voor de prenatale screening. Ook andere belangstellenden kunnen zich aanmelden.  
  

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/counseling/checklist-voorlichtingsmaterialen
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/counseling/checklist-voorlichtingsmaterialen
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/nieuwsbrieven/kamerbrief-over-structurele-implementatie-nipt.pdf
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/nieuwsbrieven/onderzoeksrapport-trident-2-studie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/31/onderzoeksrapport-trident-2-studie
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Echoscopie 

Verandering in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO 
In februari 2022 hebben de Regionale Centra bij alle echocentra informatie opgevraagd over de gewenste 
periode van uitbetaling van het eerste trimester SEO. Dit naar aanleiding van verzoeken om de eerste trimester 
SEO's per hele maand uit te betalen, aansluitend bij managementoverzichten en het boekjaar. Uit de 
inventarisatie blijkt dat het merendeel van de echocentra de voorkeur aangeeft om de uitbetaling van het 
eerste trimester SEO per hele maand te ontvangen.  
Halverwege 2022 worden daarom de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
- Maandelijkse uitbetaling van eerste trimester SEO's die zijn uitgevoerd in Peridos tot de 1e van de maand. 
- Op de 8e dag van de maand wordt het betaaloverzicht aangemaakt. Echocentra kunnen dus tot de 8e 

dag van de maand gegevens aanleveren over de voorgaande maanden. 
- De uitbetaling door de Regionale Centra vindt uiterlijk op de 15e van de maand plaats. 
De financiële contactpersonen van de echocentra worden via een e-mail op de hoogte gesteld wanneer deze 
wijziging in periode van uitbetaling precies plaatsvindt.   

Eerste stappen op weg naar kwaliteitssysteem echoapparatuur. 
Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is - in nauw overleg met het RIVM-CvB en de 
Regionale Centra - hard bezig om een kwaliteitssysteem op te zetten voor de kwaliteitsborging van de 
echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale screening. In dit nieuwsbericht informeren wij u over 
de stand van zaken van dit kwaliteitssysteem en doen we een oproep aan echocentra om mee te werken aan 
de eerste voorbereidingen voor het nieuwe systeem.  
 
Waarom een nieuw kwaliteitssysteem voor echoapparatuur? 
De invoering van het nieuwe systeem heeft twee doelen: 
- Het moet voor echocentra makkelijker worden nieuwe echoapparatuur aan te schaffen die voldoet aan 

de landelijke kwaliteitseisen. Komende jaren gaat het LRCB na welke echoapparatuur voldoende kwaliteit 
heeft om te worden gebruikt in de prenatale screening (typekeuring). Er komt dus een lijst met 
goedgekeurde apparatuur die echopraktijken kunnen raadplegen.  

- De apparatuur zal tijdens de levensduur (technisch) gemonitord worden (periodieke testen). Voor de 
echocentra moet dat leiden tot een optimalisering van het gebruik van de apparatuur.  

 
Testen echoapparatuur vanaf 2023 
Op dit moment worden protocollen ontwikkeld die straks gebruikt worden om de apparatuur te testen. De 
planning is dat vanaf 2023 het LRCB bij alle echocentra de echoapparatuur beoordeelt. Alle nieuw geplaatste 
echoapparatuur wordt dan vóór gebruik getest (acceptatietest). Apparatuur die al in de prenatale screening in 
gebruik is, wordt getest om een ijkpunt voor ieder apparaat te verkrijgen. Vanaf 1 januari 2023 vindt de 
implementatie van het kwaliteitssysteem stapsgewijs plaats en de volledige implementatie zal afgerond zijn 
op 1 januari 2026.  
Oproep: om het testen van de apparatuur in 2023 in te kunnen plannen, doet het LRCB dit jaar een inventarisatie 
van alle aanwezige echoapparaten in de prenatale screening. Let op: vanaf mei 2022 benadert het LRCB 
daarom (per e-mail) alle echopraktijken die in Peridos staan geregistreerd om de benodigde gegevens in kaart 
te brengen. Elk echocentrum, inclusief eventuele dependances, wordt verzocht een inventarisatielijst in te 
vullen.  
 
Ontwikkeling protocollen 
Om tot goede testprotocollen te komen, bekijken het LRCB en een aantal beeldbeoordelaars momenteel een 
groot aantal echobeelden. Zo wordt vastgesteld welke elementen in de beelden aanwijzingen zijn dat een 
echobeeld technisch gezien goed (of niet goed) is. De kwaliteit van verschillende merken en typen apparatuur 
wordt beoordeeld. De beoordeelde beelden zijn zowel van het eerste als tweede trimester SEO, 
transabdominaal en transvaginaal, en van zwangeren met een verschillend BMI. 
 
Nieuwe apparatuur aanschaffen? 
Wilt u, of uw praktijk, op korte termijn nieuwe apparatuur aanschaffen? Bespreek dan met de leverancier dat 
de komende jaren een nieuw kwaliteitssysteem wordt opgezet. Vorig jaar heeft het LRCB al contact gehad 
met de meeste leveranciers om ze te informeren over het nieuwe kwaliteitssysteem.  
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Tips: 
- Wijs bij aanschaf van nieuwe apparatuur de leverancier op de kwaliteitseisen waaraan de apparatuur 

moet voldoen.  
- Geef de leverancier aan dat op termijn een kwaliteitssysteem komt voor echoapparatuur waarin bij 

aanschaf en vervolgens periodiek wordt getest of de apparatuur (nog steeds) voldoende kwaliteit levert. 
Na implementatie van dat systeem dient een nieuw apparaat dat gebruikt gaat worden in de prenatale 
screening een typegoedkeuring te hebben. 

- Vraag of de leverancier schriftelijk kan bevestigen dat het echoapparaat aan de nu geldende 
kwaliteitseisen voldoet.  

- Laat daarbij ook schriftelijk vastleggen dat als het apparaat geen typegoedkeuring krijgt op het moment 
dat dit verplicht wordt gesteld, de leverancier het apparaat aanpast dan wel vervangt voor een type dat 
wel een typegoedkeuring heeft.  

 
In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, 
kunt u terecht bij de SPN.  
  

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of 
afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl 
 
Stichting Prenatale screening regio Nijmegen  |  Radboud UMC  |  Interne post 551 SPN | Postbus 9101 | 6500 HB Nijmegen  
www.spn-regionijmegen.nl  |  spn-regionijmegen@radboudumc.nl  |  T: 024-3619603 
 

https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen/echoapparatuur
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale 
screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke 
organisatie van prenatale screening.  
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SPN 
SPN 15-jarig jubileum 
De SPN bestaat 15 jaar! We willen dit graag vieren met alle mensen die betrokken zijn bij de SPN. We 
organiseren daarom een feestelijk symposium op donderdag 29 september 2022. 
Voor meer informatie en aanmelden, zie onze website. 
 
 

Algemeen  
Informatie over prenatale screening in Oekraïens en Russisch 
Op pns.nl staan animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho. De tekst in deze video’s 
is vertaald in Oekraïens en Russisch. De video’s zijn vinden via onderstaande links:  
- Video over de NIPT | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 
- Video over de 13 wekenecho en 20 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). 

Foute regels in Peridos verwijderen door zorginstellingbeheerder 
Sinds de Peridos-release van 18 mei worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens automatisch 
verwerkt. De SPN heeft op 12 mei hierover een e-mail gestuurd aan de zorginstellingbeheerders. In deze e-mail 
staat beschreven hoe eventuele fouten in de aangeleverde gegevens kunnen worden ingezien en opgelost. 
In de handleiding is ook beschreven dat zorginstellingbeheerders zelf foute regels uit Peridos kunnen 
verwijderen. Helaas is dit nog niet mogelijk. In een volgende Peridos-release krijgen zorginstellingbeheerders 
wel de bevoegdheid om foute regels te verwijderen. 
 
 

Counseling 
Afspraak ETSEO tijdig aanvragen én inplannen 
Alleen als de zwangere toestemming heeft gegeven mee te doen aan de wetenschappelijke studie mag het 
eerste trimester SEO worden ingepland en uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat de counselor de aanvraag 
tijdig instuurt als bewijs van deze toestemming. Het is ook belangrijk dat zwangeren niet te lang wachten met 
het maken van een afspraak voor het ETSEO. De termijn voor het laten uitvoeren van het ETSEO is krap en 
echocentra hebben te maken met volle spreekuren.   
Verzoek aan counselors: we vragen u direct na de termijnecho de aanvraag voor het ETSEO naar Peridos te 
sturen. Ook vragen we u de zwangeren erop te wijzen dat ze op tijd (direct na de termijnecho) een afspraak 
voor het ETSEO moeten maken. 

Counseling ETSEO: noem vaginale echo 
Bij het ETSEO wordt relatief vaak een vaginale echo aangeboden. Dit gebeurt om het ETSEO optimaal te 
kunnen uitvoeren. In de praktijk merken echoscopisten dat maar weinig zwangeren ervan op de hoogte zijn 
dat ze bij de uitvoering van een ETSEO een vaginale echo aangeboden kunnen krijgen.  
Verzoek aan counselors: benoem deze mogelijkheid in het counselingsgesprek. Dan zijn zwangeren beter 
voorbereid op het onderzoek.  
 
 

Echoscopie 
Controleer standaard én direct elke ETSEO-aanvraag 
Echocentra krijgen een ETSEO alleen uitbetaald als de counselor een aanvraag heeft gedaan in Peridos bij 
een termijn van uiterlijk 14+5 weken. Controles in Peridos laten zien dat er nog steeds verrichtingen zijn waarbij 
een (tijdige) aanvraag ontbreekt. Dat betekent dat de echo’s dus ook niet uitbetaald kunnen worden. Voor 
echocentra is dit uiteraard erg vervelend.  
Om dit te voorkomen, adviseren wij de echocentra om het controleren van de aanvraag standaard in het 
werkproces op te nemen. Zo weet u tijdig of aanvraag van een ETSEO in Peridos staat.  
- Wil een zwangere een afspraak maken? Check dan direct of de aanvraag in Peridos staat. 
- Blijkt bij deze controle dat er geen aanvraag in Peridos staat? Dan is er nog tijd om hierover contact op te 

nemen met de counselingspraktijk.  
- Een praktijkassistente kan deze controle ook doen. Vraag hiervoor de rol van ondersteunend 

zorgfunctionaris ETSEO aan bij de SPN als u dit nog niet heeft gedaan. 

https://spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/jubileum-spn
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/counseling/checklist-voorlichtingsmaterialen
https://www.pns.nl/nipt/video-nipt
https://www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl?subject=Wijzigen/aanvragen%20rol%20Peridos
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Opleiding tot ETSEO-echoscopist 
In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot ETSEO-echoscopist. Voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester 
SEO, een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht voor de 
start van de opleiding.  U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij de SPN.  
Heeft u interesse in het volgen van de opleiding, maar voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor 
het TTSEO? Neem dan ook contact op met de SPN. 
 
De opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit: 
Vóór 13 september 2022    Webinars volgen (u ontvangt de link via de SPN) 
13 september 2022          Vragenuur van 19.30 tot 20.30 uur via Teams 
20 september 2022                  Toets van 20.00 tot 21.00 uur 
7 oktober 2022                             Vaardigheidstraining bij Inholland in Haarlem 
13 oktober 2022    Vaardigheidstraining bij Fontys in Eindhoven 

Nabespreking ETSEO-beeldbeoordeling: 14 juni 
Op dinsdag 14 juni 2022 van 17.30 tot 21.00 bespreekt de SPN de kwaliteitsbeoordeling van de ETSEO-beelden 
met alle echoscopisten in de SPN-regio. Dit zal onder andere gaan over “moeilijke” beelden, het hart en de 
instelling van de doppler, Via de e-mail hebben alle ETSEO-echoscopisten al een uitnodiging ontvangen. 
Inschrijven kan via deze link, voor meer informatie over de ETSEO-nabespreking kunt u terecht op onze site. 

Nabespreking TTSEO-beeldbeoordeling 
Voor de beeldbeoordelingsronde TTSEO die net is afgerond, heeft de SPN bijeenkomsten georganiseerd om 
de beelden na te bespreken. Vanwege corona zijn er maar twee besprekingen geweest, op 30-6-2020 en 10-
5-2022. In totaal hebben 46 echoscopisten deelgenomen. Naast een terugblik op ingeleverde beelden 
besproken is er aandacht gegeven aan het hart, de placenta, de cervix. Deelnemers hebben de bijeenkomsten 
als goed beoordeeld. Komend najaar zal de eerste nabespreking zijn van de nieuwe beeldbeoordelingsronde. 

Beeldbeoordeling TTSEO in Peridos 
Recent is het proces van de beeldbeoordelingen van het TTSEO ook in Peridos ingebouwd. Het proces in 
Peridos is identiek aan dat van het ETSEO. Bij de start van de beeldbeoordeling TTSEO ontvangt u vanuit 
Peridos een e-mail. 
 
  

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of 
afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl 
 
Stichting Prenatale screening regio Nijmegen  |  Radboud UMC  |  Interne post 551 SPN | Postbus 9101 | 6500 HB Nijmegen  
www.spn-regionijmegen.nl  |  spn-regionijmegen@radboudumc.nl  |  T: 024-3619603 
 

mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl?subject=Aanmelden%20opleiding%20ETSEO-echoscopist
https://auditsprenatalescreening.limequery.com/719182?lang=en
https://spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/nabespreking-etseo-14-juni-2022
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale 
screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke 
organisatie van prenatale screening.  
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SPN 

SPN 15-jarig jubileum 
De SPN bestaat 15 jaar! We willen dit graag vieren met alle mensen die betrokken zijn bij de SPN. We 
organiseren daarom een feestelijk symposium op donderdag 29 september 2022. Drie accreditatiepunten zijn 
toegekend bij KNOV en NVOG en aangevraagd bij BEN. Voor meer informatie en aanmelden, zie onze website. 

Kwaliteitsjaarverslag 
De SPN heeft haar kwaliteitsjaarverslag van 2021 gepubliceerd op de website. In dit kwaliteitsjaarverslag staan 
alle werkzaamheden die de SPN in 2021 heeft uitgevoerd en wat de resultaten hiervan zijn. Tevens is er een 
samenvattende publieksversie gemaakt van het kwaliteitsjaarverslag. Hierin is ook informatie te vinden over 
de uitvoering van de prenatale screening in de SPN-regio.  

Vakantieperiode – tijdig aanvragen overeenkomsten 
In de vakantieperiode van half juli tot half augustus is de SPN minder goed bereikbaar dan u van ons gewend 
bent. Er zal vooral vertraging zijn bij het verwerken van aanvragen voor een kwaliteitsovereenkomst voor een 
nieuwe medewerker. Doe dit daarom zo snel mogelijk. Geef ook tijdig aan ons door als een nieuwe 
medewerker counseling, ETSEO of TTSEO in uw organisatie start, die al een kwaliteitsovereenkomst heeft voor 
die betreffende verrichting. N.B. In geen geval mag iemand op naam en/of account van een andere 
medewerker verrichtingen registreren of screeningstesten aanvragen. 

Algemeen  

Spiegelrapport 2021 beschikbaar  
Onlangs heeft de SPN voor elke zorginstelling een spiegelrapport 2021 beschikbaar gesteld in Peridos. In dit 
spiegelrapport staan gegevens over de uitvoering van de prenatale screening in uw organisatie en in de 
gehele regio. De contactpersoon prenatale screening en de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de 
zorginstelling zijn ingelicht over hoe dit rapport te raadplegen. Het spiegelrapport kunt u gebruiken om 
gegevens te vergelijken tussen de medewerkers, met de regionale cijfers en met de landelijke richtlijnen. Op 
die manier kunnen de gegevens mogelijk aandachtspunten voor uw organisatie zichtbaar maken voor de 
uitvoering van de prenatale screening of de wijze van registratie.  

Counseling 

Communicatietip: Animatievideo’s over NIPT, ETSEO en TTSEO  
Kent u de animatievideo’s over de NIPT en de 13 en 20 wekenecho? Uit een kwalitatief onderzoek onder 
zwangeren bleek dat de zwangeren de animaties niet kennen. Zwangeren vinden de animaties  wel heel 
interessant en duidelijk als kennismaking met prenatale screening. Niet alle zwangeren hebben dezelfde 
voorkeur als het gaat om manieren om geïnformeerd te worden over prenatale screening. Sommigen lezen 
graag een folder of website tekst, anderen hebben een voorkeur voor beeld en gesproken woord. Vooral voor 
deze laatste groep kunnen de animatievideo’s behulpzaam zijn.  
 
Tips om deze animatievideo's meer onder de aandacht te brengen: 
- Plaats de links naar de animatievideo's op uw website. 
- Neem de links op in de bevestigingsmail van de afspraak aan de zwangere. 
- Toon de video's op een informatiescherm in de wachtkamer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pns.nl/nipt/video-nipt  https://www.pns.nl/nipt/video-nipt  

https://spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/jubileum-spn
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/nieuwsbrieven/22.066_-_SPN_Kwaliteitsjaarverslag_2021.pdf
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/nieuwsbrieven/Kwaliteitsjaarverslag_2021_-_publieksversie.pdf
https://www.pns.nl/nipt/video-nipt
https://www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho
https://www.pns.nl/nipt/video-nipt
https://www.pns.nl/nipt/video-nipt
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Aanbod bijscholing counselors 2022 
Op 1 januari 2022 startte de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening 2022-2026. Als 
counselor heeft u in de nieuwe opzet van de bijscholing meer keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. Er 
dienen twintig accreditatiepunten in vijf jaar te worden behaald. We willen iedereen stimuleren om nu al te 
starten met het volgen van bijscholingen en de te behalen accreditatiepunten te verdelen over deze vijf jaar. 
In dit document presenteren de opleidingen die op dit moment te volgen zijn zichzelf met een korte 
omschrijving van de trainingen.  

Echoscopie 

Arbeidsmarktkrapte echocentra - capaciteit echocentra ETSEO, TTSEO en stageplekken  
In mei is landelijk met een vragenlijst geïnventariseerd in hoeverre echocentra capaciteitsproblemen ervaren 
in de uitvoering van het eerste en/of tweede trimester SEO. Ook is gevraagd naar het aanbod van 
stageplekken vanwege de meldingen over beperkte doorstroom van echoscopisten. In totaal hebben 200 
echocentra de vragenlijst ingevuld, waarvoor veel dank.  
Uit de resultaten blijkt:  
Van alle echocentra die het TTSEO aanbieden: 
- Ervaart 75% geen problemen met de vraag naar TTSEO’s. 
- Heeft 36% ruimte over om enkele TTSEO’s voor andere centra uit te voeren. 
- Kan 25% niet (altijd) of met moeite alle TTSEO’s uitvoeren.  
Van alle echocentra die het ETSEO aanbieden: 
- Ervaart 65% geen problemen met de vraag naar ETSEO’s. 
- Heeft 35% ruimte over om enkele ETSEO’s voor andere centra uit te voeren. 
- Kan 35% niet (altijd) of met moeite alle ETSEO’s uitvoeren. 
 Over stageplekken:  
- 17% van de echocentra heeft in 2022 een stageplek voor een TTSEO-echoscopist. 
- 31% kan misschien/onder bepaalde voorwaarden nog een stageplek creëren.  
 
Om continuïteit van zorg voor de zwangeren te waarborgen, willen de Regionale Centra vraag en aanbod zo 
goed mogelijk op elkaar afstemmen. Zo wordt gewerkt aan een overzicht van echocentra met ‘overcapaciteit’. 
Echocentra die even geen ruimte hebben, kunnen dit overzicht raadplegen en hun zwangeren verwijzen naar 
centra die meer mogelijkheden hebben. Echocentra die capaciteit over hebben of juist niet meer over hebben, 
kunnen dat melden via de helpdesk peridos. Naar verwachting is dit overzicht voor de zomervakantieperiode 
te vinden op www.clbps.nl. De SPN informeert de echocentra zodra dit overzicht beschikbaar is.  
Voor de stageplekken hebben we langer de tijd nodig om alle informatie te bundelen en te bekijken hoe de 
Regionale Centra, het RIVM-CvB, de BEN en de opleidingsinstituten hierin kunnen ondersteunen. Verdere 
informatie hierover volgt . 

Wijziging betaalperiode ETSEO  
Vanaf 1 juli 2022 verandert de uitbetaalperiode van het ETSEO 
De huidige situatie is:  
- Maandelijkse uitbetaling van verrichtingen goedgekeurd t/m 15e van de maand. 
- Op de 16e van de maand staat het betaaloverzicht klaar. 
- Uitbetaling uiterlijk 23e van de maand.  
Vanaf 1 juli: 
- Maandelijkse uitbetaling van verrichtingen uitgevoerd tot 1e van de maand. 
- Op 8e dag van de maand staat het betaaloverzicht klaar (echocentra kunnen dus t/m de 7e dag van de 

maand gegevens corrigeren en aanleveren over de voorgaande maand). 
- Uitbetaling uiterlijk 15e van de maand. 
De eerste uitbetaling volgens de nieuwe werkwijze ontvangt u op uiterlijk 15 juli 2022. Deze betaling is kort na 
de laatste betaling via de oude werkwijze; die vond plaats op uiterlijk 23 juni en bevatte de betalingen van de 
verrichtingen die goedgekeurd zijn t/m 15 juni. De eerste uitbetaling via de nieuwe werkwijze is dus de 
uitbetaling van verrichtingen die goedgekeurd zijn in de periode 16 juni 2022 tot 1 juli 2022. 
  

https://www.spn-regionijmegen.nl/images/nieuwsbrieven/Aanbod%20nascholing%20counseling.pdf
https://www.peridos.nl/helpdesk/
http://www.clbps.nl/
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Vervaltermijn ETSEO met status “Niet betaalbaar” 
Vanaf 1 juli 2022 verandert ook de vervaltermijn van ETSEO’s met de status ‘Niet betaalbaar’. Alle ETSEO’s met 
de status ‘Niet betaalbaar’ krijgen de status ‘Afgewezen’ als er geen correctie plaatsvindt binnen 6 maanden,. 
Als ETSEO’s eenmaal de status ‘Afgewezen’ hebben, kunnen ze niet meer gecorrigeerd worden en kan er ook 
geen uitbetaling meer plaatsvinden. Tot 1 juli is deze periode nog 12 maanden (in plaats van 6 maanden). 
Deze wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van het document ‘Tarieven en declaraties’. 

Incomplete ETSEO’s – abdominaal versus vaginaal 
De beeldvorming bij het ETSEO kan soms onvoldoende zijn vanwege bijvoorbeeld een ongunstige foetale 
ligging of maternale obesitas. Indien het niet mogelijk is alle orgaansystemen via een abdominaal uitgevoerde 
echo te beoordelen, dient een vaginale echo te worden aangeboden. Hierdoor kan de beeldvorming 
verbeteren. Als echoscopist heb je de inspanningsverplichting om te zorgen voor optimale beeldvorming en 
het compleet afronden van het onderzoek.  
 
Bij ETSEO's die als incompleet worden geregistreerd, wordt – volgens de aangeleverde gegevens - in 
ongeveer de helft van de gevallen ook een transvaginale echo verricht. Dit lijkt te wijzen op terughoudendheid 
bij het aanbieden van een transvaginale echo. Daarom uw aandacht: bied de zwangere een vaginale echo aan 
als blijkt dat de beeldvorming abdominaal onvoldoende is. De zwangere mag deze uiteraard weigeren. Leg 
dit dan vast in het dossier. Mocht u zich niet bekwaam genoeg voelen, vraag een collega om u te helpen en/of 
zoek hier bijscholing voor. 

Opleiding tot ETSEO-echoscopist 
In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot ETSEO-echoscopist. Voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO, een 
voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start van 
de opleiding.  
Heeft u interesse in het volgen van de opleiding, maar voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor 
het TTSEO? Neem dan ook graag contact op met de SPN. 
 
De opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit: 
Vóór 13 september 2022                 Webinars volgen (u ontvangt de link via de SPN) 
13 september 2022  Vragenuur van 19.30 tot 20.30 uur via Teams. Dit is niet verplicht, 

alleen in geval van vragen. Deze s.v.p. vooraf indienen bij de SPN. 
20 september 2022                          Digitale toets (20.00 tot 21.00 uur) 
29 september 2022  Herkansing toets (indien onvoldoende) (20.00-21.00 uur) 
7 oktober 2022                                Vaardigheidstraining bij Inholland in Haarlem (13.30-17.45 uur), of 
13 oktober 2022                              Vaardigheidstraining bij Fontys in Eindhoven (afhankelijk van het aantal 

deelnemers wordt het tijdstip bepaald) 
 
  

https://www.pns.nl/documenten/tarieven-en-declaraties-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-en-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/Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-1e-trimester/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm
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Algemeen 

Contact met de Peridos helpdesk  
Om contact op te nemen met de Peridos helpdesk zijn er twee manieren, namelijk via het formulier op de 
website (Helpdesk webformulier) en via het Helpdesk mailadres (helpdesk@peridos.nl).  
 
Wanneer u persoonsgegevens en/of andere privacygevoelige informatie meestuurt, maak dan ALTIJD 
gebruik van het Webformulier. Hiermee komen de gegevens beveiligd in het Peridos helpdesksysteem.   
Indien u een BSN meestuurt, kunt u deze plaatsen in het daarvoor bestemde ‘BSN’ veld. Wanneer er meerdere 
BSN gedeeld moeten worden, plaats deze dan in het veld ‘Beschrijving’.  
Overige vragen, die géén persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie bevatten kunt u per mail versturen 
aan helpdesk@peridos.nl.  

Landkaart echocentra met overcapaciteit  
Op de website van CLBPS staat een landkaart met echocentra die ruimte hebben in hun spreekuren om eerste 
en/of tweede trimester SEO's uit te voeren. Echocentra die (tijdelijk) geen capaciteit hebben voor deze 
uitvoering, kunnen dit overzicht raadplegen en zwangeren verwijzen naar centra met meer mogelijkheden. 
Ook counselingpraktijken kunnen dit overzicht raadplegen. 
Het overzicht op de landkaart is gemaakt op basis van de resultaten van een vragenlijst over capaciteit bij 
echocentra voor de uitvoering van het ETSEO en TTSEO. Echocentra die ruimte in hun spreekuren hebben om 
deze echo's uit te voeren, hebben toestemming gegeven om hun gegevens te delen. Eventuele mutaties in 
beschikbaarheid kunnen de echocentra doorgeven via helpdesk@peridos.nl. 

Deelname zwangeren <15 jaar aan ETSEO en NIPT 
De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft adviezen gepubliceerd aangaande de 
deelname van zwangeren van 15 jaar en jonger aan de NIPT en het ETSEO. De Gezondheidsraad adviseert de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor beide onderzoeken vergunning te verlenen aan 
zwangeren van 15 jaar en jonger onder de voorwaarde dat de informatie aan de zwangere en haar 
(gezagdragende) ouder(s) of voogd(den) wordt aangepast. 

Counseling  

Nieuwe versie kwaliteitseisen counseling 
Sinds 10 juni 2022 is een nieuwe versie van de kwaliteitseisen counseling gepubliceerd op www.pns.nl. Deze 
kwaliteitseisen zijn geactualiseerd ten aanzien van het punt dat het opnemen van informatie over prenatale 
screening op de website van counselingspraktijk niet meer vrijblijvend is. Vanaf de eigen website dient te 
worden doorgelinkt naar www.pns.nl. 

Echoscopie 

Beeldbeoordeling ETSEO en TTSEO – wijziging informatie naar contactpersoon 
De SPN beoordeelt elke twee jaar de ETSEO- en TTSEO-beelden van echoscopisten van wie de SPN het 
“primair Regionaal Centrum (RC)” is. Het primaire RC is in principe van de regio waar de echoscopist de meeste 
ETSEO’s en TTSEO’s maakt (zie SPN-nieuwsbrief november 2021, nummer 101) 
De SPN informeert contactpersonen van de echocentra: 
- Via het auditrapport van het echocentrum over de laatste beeldbeoordeling van alle echoscopisten die in 

het echocentrum werken, ook als een andere RC de beeldbeoordeling heeft gedaan. De 
beeldbeoordeling kan dan wel al enige tijd geleden zijn geweest. 

- Per e-mail als de conclusie van de beeldbeoordeling is “herbeoordeling binnen 6 maanden nodig” of 
“onvoldoende na herbeoordeling”, mits de SPN het primaire RC is van de echoscopist.  

 
Ons advies: 
- Aan echoscopisten: deel de conclusie van de beeldbeoordeling met de contactpersonen van alle 

echocentra waarin u werkt.  
- Aan contactpersonen echocentra: vraag actief aan alle echoscopisten naar de conclusie van hun 

beeldbeoordeling. 

https://www.peridos.nl/helpdesk/
mailto:helpdesk@peridos.nl
https://www.peridos.nl/helpdesk/
mailto:helpdesk@peridos.nl
https://www.clbps.nl/echocentra/
mailto:helpdesk@peridos.nl
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/07/15/wbo-amendement-bij-proefbevolkingsonderzoek-naar-de-invoering-van-de-niet-invasieve-prenatale-test-nipt
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/07/15/wbo-amendement-bij-landelijk-wetenschappelijk-onderzoek-naar-de-13-wekenecho---de-imitas-studie
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/SPN%20nieuwsbrief%20101%2021.253.pdf
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Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026   
Tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 wordt geleidelijk een kwaliteitssysteem voor de echoapparatuur 
geïmplementeerd. Dit is een gezamenlijk project van het RIVM-CvB, de Regionale Centra en het LRCB 
(Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek). Kern van het plan is dat de specificaties en eisen van de 
echoapparatuur voortaan getoetst en gemonitord worden door een deskundige / centrale organisatie (LRCB). 
Op PNS.nl is meer informatie te vinden over dit systeem. De informatie op deze site wordt de komende tijd 
steeds aangevuld. Neem in geval van vragen contact op met de SPN. 

Opleiding tot ETSEO-echoscopist, laatste oproep  
In het najaar is weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO, 
een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start 
van de opleiding. 
Voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO, maar heeft u wel interesse? Neem dan ook 
contact op met de SPN. 
 

De opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit: 
Vóór 13 september 2022       Webinars volgen (u ontvangt de link via het RC) 
13 september 2022 Vragenuur van 19.30 tot 20.30 uur via Teams. Dit is niet verplicht, 

alleen in geval van vragen. Deze s.v.p. van tevoren indienen bij uw RC. 
20 september 2022 Digitale toets (20.00 tot 21.00 uur) 
29 september 2022 Herkansing toets (indien onvoldoende) (20.00-21.00u) 
7 oktober 2022 Vaardigheidstraining bij Inholland in Haarlem (13.30-17.45u), of 
13 oktober 2022 vaardigheidstraining bij Fontys in Eindhoven (afhankelijk van het 

aantal deelnemers wordt het tijdstip bepaald) 

Agenda 
29 september 2022, 14:30-20:00       SPN: 15-jarig jubileum, zie website 

 
3 oktober 2022, 15:00-17:00 CLBPS: landelijk webinar casuïstiekbespreking prenatale screening 

 
11 oktober 2022, 19.00-21.00 Terugkijken webinar casuïstiekbespreking, geen mogelijkheid tot het 

stellen van vragen 
 

22 november 2022, 15:00-17:00 CLBPS: landelijk webinar prenatale screening 
 

7 februari 2023, ‘s middags CLBPS: landelijk webinar NIPT 
 
  

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of 
afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl 
 
Stichting Prenatale screening regio Nijmegen  |  Radboud UMC  |  Interne post 551 SPN | Postbus 9101 | 6500 HB Nijmegen  
www.spn-regionijmegen.nl  |  spn-regionijmegen@radboudumc.nl  |  T: 024-3619603 
 

https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/kwaliteit-en-beleid
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/Structureel-Echoscopisch-Onderzoek-1e-trimester/Aanmelden-vaardigheidstraining-bij-Fontys-Pro.htm
https://spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/jubileum-spn
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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SPN 

SPN 15 jaar! 
Donderdag 29 september viert de SPN haar 15-jarig jubileum! Het belooft een feestelijke dag te worden met 
het volgende programma: 
 
Vanaf 13.30 Ontvangst  
14.30 – 18.00 Symposium:  
- 15 jaar SPN - Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur-bestuurder SPN  
- Preconceptie dragerschapsscreening - Prof. dr. Lidewij Henneman, hoogleraar patiëntenperspectief 

genetisch testen, Amsterdam UMC  
- Ethische aspecten rondom prenatale zorg - Dr. Anke Oerlemans, ethicus, Radboudumc Nijmegen 
- Nevenbevindingen NIPT - Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus, Radboudumc Nijmegen 
- Cabaret – Kees van Amstel 
18.00 - 20.00   Borrel & Buffet  
 
Locatie: 
Pathé Nijmegen: Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT Nijmegen 
 
Accreditatie is toegekend door KNOV, BEN en NVOG (3 punten),  
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, aanmelden kan via de website. Bent u alsnog verhinderd? 
Laat het ons weten via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.  
 

Algemeen 

Uitnodiging webinar casuïstiekbespreking 2022 
De Regionale Centra organiseren in het najaar van 2022 opnieuw landelijke webinars voor de zorgverleners 
die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.  
 
Het webinar casuïstiek 2022 vindt plaats op maandag 3 oktober van 15.00 tot 17.00 uur en is voor alle 
echoscopisten en andere belangstellenden (programma). U kunt zich hier voor dit webinar aanmelden.  
Vanwege de gevoelige beelden zal dit webinar niet on demand te bekijken zijn. In plaats daarvan wordt het 
eenmalig herhaald op dinsdag 11 oktober van 19.00 tot 21.00 uur, waarvoor u zich ook kunt aanmelden via deze 
link. Er zijn 2 accreditatiepunten toegekend door de BEN, KNOV, NVOG, V&VN en NAPA. Punten worden alleen 
bijgeschreven als het gehele webinar is gevolgd. 
 

Counseling 

Mededeling over foutmelding BSN en geboortedatum  
Met enige regelmaat ontvangt de helpdesk Peridos meldingen vanuit zorginstellingen dat zij bij het aanmaken 
van een aanvraag ETSEO of NIPT een foutmelding vanuit Peridos ontvangen over het BSN en de 
geboortedatum. Deze melding ziet er als volgt uit: 
“Er bestaat al een cliënt in Peridos met dezelfde BSN, maar een andere geboortedatum. Neem contact op met de 
Peridos helpdesk via www.peridos.nl/helpdesk. (BSN: XXXXXXXXX, Geboortedatum: XX-XX-XXXX)” 
Meestal betreft het bij deze melding een cliënt waarvoor in het verleden een verkeerde geboortedatum is 
geregistreerd in Peridos. Hierdoor kan de zorginstelling nu geen aanvraag indienen met de bij hun bekende 
geboortedatum van de cliënt. De Peridos helpdesk kan controleren waarom deze foutmelding wordt gegeven 
en kan, indien nodig, de geboortedatum corrigeren. 
Het komt soms voor dat een zorgverlener na het ontvangen van deze melding een aanvraag verstuurt zonder 
BSN (om zo de foutmelding te omzeilen). Dit is echter geen goede oplossing. Het levert verwarring op bij de 
verwerking van de NIPT van deze cliënt.  
Daarom vragen wij u altijd contact op te nemen met de Peridos Helpdesk wanneer uw zorginstelling deze 
melding over de BSN krijgt, zodat er controle en eventueel ook correctie van de geboortedatum kan 
plaatsvinden. Gebruik hiervoor het webformulier, ook in geval van twijfel. 

https://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/jubileum-spn
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
https://www.clbps.nl/assets/files/20221003-programma-webinar-casuistiekbespreking-2022.pdf
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20221003_2
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20221003_2
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20221003_2
https://www.peridos.nl/helpdesk/
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Kwaliteitstoets counseling 
Elke twee jaar toetst het Regionaal Centrum de kwaliteit van de counseling bij elke counselingspraktijk. De 
Regionale Centra hebben de vragenlijst voor de kwaliteitstoets counseling geactualiseerd. Net zoals bij de 
vorige toetsingsronde, ontvangen de contactpersonen counseling deze vragenlijst via Peridos. De SPN zal de 
kwaliteitstoetsen binnen de regio gefaseerd uitzetten. De SPN neemt voor de start van de kwaliteitstoets 
telefonisch contact op met de contactpersoon kwaliteitstoets counseling om de werkwijze te bespreken. Een 
handleiding van de kwaliteitstoets vindt u op Peridos.nl.  
Wanneer u vragen heeft over de kwaliteitstoets counseling, neem dan contact met ons op. Dit kan via een 
e-mail aan SPN-regionijmegen@radboudumc.nl, maar ook telefonisch via 06 22 80 56 98. 

NIPT en ETSEO per 15 september ook voor zwangeren van 15 jaar en jonger 
Vanaf 15 september 2022 kunnen zwangeren van 15 jaar en jonger deelnemen aan de NIPT en het ETSEO. 
Daarbij is het wel nodig om toestemming te vragen aan de ouder(s)/voogd(en) (vanaf nu: ouders).  
- Voor de NIPT geldt: als de ouders geen toestemming geven voor deelname, maar een zwangere in de 

leeftijd van 12 tot 16 jaar weloverwogen kiest voor de NIPT, mag zij toch meedoen. Bij zwangeren jonger 
dan 12 jaar is toestemming van ouders vereist. 

- Voor het ETSEO geldt: toestemming van de ouders is vereist, geen toestemming betekent geen deelname 
aan het ETSEO.  

Er zijn voor deze zwangeren van 15 jaar en jonger nieuwe informatiebrieven opgesteld (inclusief 
toestemmingsformulier). Als één van de ouders niet in staat is om te ondertekenen, kan deze ouder de andere 
ouder machtigen (via het machtigingsformulier) om namens hem/haar te tekenen. Deze documenten zijn er 
zowel voor deelname aan de NIPT als aan het eerste trimester SEO. Ze zijn vanaf 15 september te vinden via 

www.pns.nl/professionals/nipt-seo/documenten. 
Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier. 
Naar aanleiding van deze wijziging zijn de volgende documenten geactualiseerd: 
- Kwaliteitseisen Informed consent en privacy 
- Privacyverklaring voor gegevensverwerking bij onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom 

en onderzoek naar lichamelijke afwijkingen 
 

Echoscopie 

Toetsing normaantal ETSEO van september 2021- september 2022 
In oktober 2022 zullen alle ETSEO-echoscopisten een terugkoppeling ontvangen van hun primaire RC over het 
aantal ETSEO's dat zij hebben verricht (en in Peridos zijn vastgelegd) in het eerste jaar na introductie van het 
ETSEO. Voor startende ETSEO-echoscopisten geldt dat zij minimaal 250 ETSEO's moeten hebben uitgevoerd; 
voor ervaren ETSEO-echoscopisten is dat 150 ETSEO's. Wanneer het minimaal aantal ETSEO's niet is gehaald 
in het eerste jaar, wordt u door uw primaire RC geïnformeerd over de mogelijke consequenties hiervan. 
 
Herziene versie Kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en Kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist  
De documenten met kwaliteitseisen aan de echoscopist (eerste en tweede trimester SEO) zijn aangepast. Er 
stond een aantal foutieve links/verwijzingen in, welke zijn gecorrigeerd:  
- Kwaliteitseisen eerste trimester SEO-echoscopist  
- Kwaliteitseisen tweede trimester SEO-echoscopist  
 

Peridos 

Peridos : Uitfasering aanlevering HL7v3 berichten  
Peridos ontvangt op dit moment nog van een aantal Onatal-, Orfeus- en Vrumungebruikers HL7v3-berichten. 
Het betreft de berichten: start zorgverlening, counseling en uitkomst. Deze HL7v3 berichten zijn veelal 
verouderde berichten die niet meer worden gebruikt (start zorgverlening) of die niet meer overeenkomen met 
de huidige dataset. Voor counseling is er een alternatief in de vorm van het RESCOU XML-bericht. Voor de 
uitkomst is RIVM in overleg met Perined om gegevens te koppelen.   
We hebben de bronleveranciers verzocht om de mogelijkheid tot versturen van berichten via HL7v3 voor 
zorgverleners uit het bronsysteem te verwijderen.  

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2022/05/02.03.30.01.09-Beschrijving-kwaliteitstoets-counseling-Zorginstelling-V1.0.pdf
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
http://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/documenten
https://www.pns.nl/professionals/nieuws?f%5B0%5D=subjects%3A1671
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-informed-consent-en-privacy
https://www.pns.nl/documenten/privacyverklaring-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-en-onderzoek-lichamelijke-afwijkingen
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo-echoscopist
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-tweede-trimester-seo-echoscopist
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Foute regels in Peridos verwijderen door zorginstellingbeheerder 
Sinds de Peridos-release van 18 mei 2022 worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens 
automatisch verwerkt. Inmiddels is het mogelijk dat zorginstellingbeheerders zelf foute regels uit Peridos 
kunnen verwijderen. In de handleiding op Peridos.nl is dit beschreven. 
 

Agenda 
 

29 september 2022, 14:30-20:00  SPN: 15-jarig jubileum, zie website  
 

3 oktober 2022, 15:00-17:00  CLBPS: landelijk webinar casuïstiekbespreking 
prenatale screening  
 

11 oktober 2022, 19.00-21.00  Terugkijken webinar casuïstiekbespreking, geen 
mogelijkheid tot het stellen van vragen  
 

22 november 2022, 15:00-17:00  CLBPS: landelijk webinar prenatale screening  
 

7 februari 2023, ‘s middags  CLBPS: landelijk webinar NIPT  
 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor 

aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl 

 
Stichting Prenatale screening regio Nijmegen  |  Radboud UMC  |  Interne post 551 SPN | Postbus 9101 | 6500 HB Nijmegen  
www.spn-regionijmegen.nl  |  spn-regionijmegen@radboudumc.nl  |  T: 024-3619603 

 

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2022/09/20220909-Beschrijving-verwerken-gegevensaanlevering-counseling-en-TTS-v1.4.pdf
http://www.peridos.nl/
https://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/agenda/jubileum-spn
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale 
screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke 
organisatie van prenatale screening.  
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SPN 

Jubileum SPN 15 jaar - evaluatie 
Ter ere van het 15-jarig bestaan van de SPN heeft op donderdag 29 september 2022 een feestelijke viering 
plaatsgevonden in Pathé, te Nijmegen. Annette Stolwijk blikte terug op 15 jaar prenatale screening, Lidewij 
Henneman sprak over preconceptie dragerschapsscreening, Anke Oerlemans over ethische aspecten en Ilse 
Feenstra over nevenbevindingen NIPT. Cabaretier Kees van Amstel sloot het symposium af. Wij danken de 
aanwezigen voor hun komst. Als SPN kijken wij met een tevreden gevoel terug naar deze bijeenkomst.  
In totaal hebben 146 personen deelgenomen aan het jubileum, waarvan 71 personen hun evaluatie met ons 
hebben gedeeld (49%). Ook uit de evaluatie komt naar voren dat deelnemers deze dag als positief hebben 
ervaren, zowel wat de organisatie als de inhoud van het jubileum betreft. 

Vertrek Mariëlle Hoppenreijs 
Medewerker beleid en kwaliteit Mariëlle Hoppenreijs gaat de SPN half november verlaten. De SPN bedankt 
Mariëlle voor haar inzet en wenst haar veel succes bij een nieuwe uitdaging. 
 

Algemeen 

Algemeen webinar 22 november 2022 
De Regionale Centra organiseren een webinar prenatale screening voor counselors, echoscopisten en andere 
belangstellenden op dinsdag 22 november van 15.00 – 17.00 uur. In dit webinar behandelen we verschillende 
actuele onderwerpen op het gebied van de prenatale screening. Deze keer staat op het programma: 
- Onderzoek naar HCMV - Dr. Brigitte Faas, laboratorium specialist klinische genetica 
- Open communicatie door zorgverleners na incidenten of bij klachten - em. Prof. dr. Hans Brölmann  
- NIPT en nevenbevindingen en obstetrische bevindingen - Dr. Robert-Jan Galjaard, klinisch geneticus en 

Mijntje Pieters, gynaecoloog. 
Tijdens het webinar kunnen deelnemers vragen stellen aan de sprekers. Het webinar zal na afloop in een 
on-demand versie beschikbaar komen en kan daarmee teruggekeken worden. 
Twee accreditatiepunten zijn toegekend door: BEN, KNOV, NVOG, V&VN en NAPA. Punten worden alleen 
bijgeschreven als het gehele webinar is gevolgd. U kunt zich voor dit webinar aanmelden via deze link.  
Meer informatie kunt u vinden op www.clbps.nl 

ETSEO – termijn  
Het ETSEO kan worden uitgevoerd tussen 12+3 weken en 14+3 weken. Gebleken is dat 41% pas ná 13+5 weken 
wordt uitgevoerd.  
Aan de counselor: Wijs de zwangere op het tijdig inplannen van de 13 wekenecho (vanaf 12+3 weken). Het 
doel van de echo is het vaststellen van grove afwijkingen en die zijn bij deze termijn al goed te zien. Het tijdig 
inplannen geeft ook ruimte bij de echoscopisten om aan de vraag te voldoen en helpt hen in het verdelen 
van de capaciteit.  
Aan de echoscopist: Rond 13 weken zijn alle te beoordelen structuren het best in beeld te brengen. Wees 
niet terughoudend met het aanbieden van een vaginale echo. 

https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20221122_1
http://www.clbps.nl/
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IMITAS verzoekt invullen vragenlijst zorgprofessionals ETSEO 
De IMITAS-studie is gestart met een vragenlijststudie voor zorgprofessionals waarbij de ervaring met het 
ETSEO en de gevolgen van de introductie van het ETSEO op het vakgebied onderzocht worden. Uw 
perspectief is belangrijk om de potentiële voor- en nadelen van het ETSEO in kaart te brengen. 
Deze vragenlijst is bedoeld voor zorgverleners die te maken hebben met het ETSEO, zoals echoscopisten, 
counselors prenatale screening, verloskundigen, gynaecologen en kinderdeelspecialisten. Het gaat om een 
eenmalige digitale vragenlijst. Afhankelijk van uw specialisme duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 
5-10 minuten. De resultaten worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en zijn niet tot personen of praktijken 
te herleiden.  
 
Hoe aanmelden? 
- U kunt de vragenlijst invullen via deze link. 
- Of u kunt de onderzoekers mailen via imitas@lumc.nl met het bericht dat u de vragenlijst voor zorg-

professionals zou willen invullen 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de onderzoekers via email: 
imitas@lumc.nl. Meer informatie vindt u op www.13wekenecho.org.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Counseling 

Kwaliteitseisen opleiding counseling – nieuwe versie 
Op 30 september 2022 is een nieuwe versie van de kwaliteitseisen opleiding counseling gepubliceerd. De 
belangrijkste wijziging is de toevoeging van de beschrijving van beoogde bekwaamheden van de counselor. 
Deze bekwaamheden zijn ontwikkeld in het kader van de nieuwe bijscholingscyclus. De bedoeling hiervan is 
beter na te gaan of de opleiding counseling opleidt tot het gewenste eindniveau bij de cursist.  

NIPT: er verandert veel 
Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening in 
Nederland. De TRIDENT-1 en TRIDENT-2 studies lopen af. Dat betekent dat zwangeren straks kunnen kiezen 
voor de NIPT zonder dat ze mee moeten doen aan een wetenschappelijke studie.  
De organisatie rond de NIPT wordt momenteel opnieuw ingericht onder regie van het RIVM-CvB en in 
samenwerking met de Regionale Centra, de verschillende beroepsgroepen en overige betrokkenen. De 
overheveling van de huidige NIPT (in het kader van de TRIDENT-studies) naar de reguliere screening, brengt 
namelijk nogal wat wijzigingen met zich mee. Denk hierbij aan:  
- meer bloedafnamepunten 
- gewijzigde exclusiecriteria 
- een nieuw protocol nevenbevindingen 
- aanpassingen in Peridos en andere informatiesystemen (ook voor het bloedafnameproces) 
- de herinrichting van de NIPT-laboratoria 
- nieuwe (of aangepaste) communicatiematerialen 
Een andere ingrijpende wijziging is dat zwangeren vanaf 1 april 2023 kosteloos aan de NIPT kunnen meedoen. 
Tevens komt er een nieuwe toestemmingsregeling voor het gebruik van gegevens voor alle prenatale 
screeningen.  

Webinar 7 februari 2023: NIPT vanaf 1 april 2023 – wat verandert er?  
Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op bovenstaande wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 
14.00 tot 16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: “NIPT vanaf 1 april 2023 - Wat verandert er?”  
Hierin worden counselors bijgepraat over:  
- alle inhoudelijke veranderingen  
- wat er wijzigt in de counseling en registratie  
- hoe de overgang naar de reguliere NIPT voor counselors en zwangeren zo soepel mogelijk verloopt 
 
Bent u counselor? Noteer dan alvast de datum en tijd van dit webinar. U kunt zich ook nu al aanmelden. 
Deelname is verplicht voor counselors. Accreditatie is aangevraagd. Het webinar komt direct na afloop in een 
on-demand versie beschikbaar.  
  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata.castoredc.com%2Fopen-survey%2FDD05C1B0-246A-4A89-B796-D855C702642F%2F9728132D-6820-4DA1-9BD7-FD1CCBAAF9B4%2F8F710CC6-59DF-4D8B-A23C-C9007BF89E83&data=05%7C01%7CE.E.R.Lust%40umcutrecht.nl%7C5184b2b3e8124b49f43308da8f22232e%7Cdcdf4a3dd0c04a6394cf781981249be5%7C0%7C0%7C637979674028383957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eM%2FtfOzmTB18ryssdKCkn7jyQdoo%2BXmSReFjly5digU%3D&reserved=0
mailto:imitas@lumc.nl
mailto:imitas@lumc.nl
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.13wekenecho.org%2F&data=05%7C01%7CE.E.R.Lust%40umcutrecht.nl%7C5184b2b3e8124b49f43308da8f22232e%7Cdcdf4a3dd0c04a6394cf781981249be5%7C0%7C0%7C637979674028540192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ln0J3eH4SOxXOe%2B%2Fha7KP0MNSZpnaB9OBpzWnVBUuqw%3D&reserved=0
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-opleiding-counseling
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1


27 
 

NIPT meerlingen studie 
Sinds juni 2020 is de NIPT meerlingen studie van start gegaan. Het doel van deze studie is het onderzoeken 
van de betrouwbaarheid van de NIPT bij meerlingen en vanishing twins. Het aantal vanishing twins in Peridos 
blijkt veel lager te zijn dan is voorspeld. Om toch een betrouwbaar antwoord te geven op de vraag “Is de NIPT 
betrouwbaar bij vanishing twin zwangerschappen?” is juiste registratie hiervan in Peridos cruciaal. Daarom 
willen wij u graag herinneren aan de juiste route: 
  
Indien u een vanishing twin heeft gediagnostiseerd moet u bij de NIPT-aanvraag kiezen voor een meerling-
zwangerschap. Alleen wanneer u bij ‘Aantal foetus’ meer dan 1 aanklikt (ook bij een lege vruchtzak) kunt u 
kiezen voor de optie ‘vanishing twin’.  
Voor vragen kunt u mailen naar niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echoscopie 

Nieuwe versies kwaliteitseisen  
De kwaliteitsbeoordeling van het ETSEO is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen in versie 3 zijn: 
- Expliciet aandacht wordt gevraagd voor het gebruiken van het juiste type transducer/probe en te zorgen 

voor passende beeldinstellingen. 
- De AC en de maag(vulling) moeten in hetzelfde beeld worden beoordeeld. 
- De nek en het gelaat mogen in hetzelfde beeld worden beoordeeld. 
- De beoordeling van het hart (positie en vierkamerbeeld) moet in hetzelfde beeld worden beoordeeld als 

de thorax (vorm en aspect longen). 
- De bijlage bevat nieuwe voorbeeldfoto’s. 
 
In de kwaliteitseisen aan het ETSEO is een extra paragraaf (1.4.1) opgenomen. Deze heeft betrekking op de 
informatie die op de website van het echocentrum moet staan. Deze informatie dient conform de informatie 
uit het landelijke voorlichtingsmateriaal te zijn. Vanaf de website van het echocentrum dient te worden 
doorgelinkt naar www.pns.nl en het landelijke voorlichtingsmateriaal. Daarnaast is leeftijd als exclusiecriterium 
verwijderd. 
 
Ook aan de kwaliteitseisen aan het TTSEO is paragraaf 1.4.1 toegevoegd over de informatie die op de website 
van het echocentrum moet staan. 

Evaluatie webinar casuïstiek 3 oktober 2022 
De Regionale Centra organiseerden op 3 oktober met ondersteuning van de Coöperatie Landelijk Bureau 
Prenatale Screening (CLBPS) een landelijke casuïstiekbespreking. Tijdens het live webinar waren er ruim 900 
deelnemers. Op 11 oktober werd het webinar eenmalig herhaald. Ruim 250 zorgverleners maakten van dat 
moment gebruik om het webinar te volgen. Het webinar is beoordeeld met gemiddeld een 8. Mireille Bekker 
vertelde over de IMITAS-studie en liet casus zien van het ETSEO. Pascale Robles de Medina en Esther 
Streefland gaven aan wat we kunnen leren van het eerste jaar ETSEO. Casus over het ETSEO en TTSEO zijn 
behandeld door Leonie Duin.  
Een aantal vragen kon niet tijdens het webinar worden behandeld. Op dit moment wordt een Q&A gemaakt 
en deze wordt gepubliceerd op www.clbps.nl.  
  

mailto:niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl
https://nieuwsbrieven.rivm.nl/l/101500/k7al3whkebmqlwqu54ol7iokacpjfnztbxs37pzvytrejstz33472eltdczk7o75ptzhjf3rjn5y6/kzzwjfexqvpmvnz5j4wwa5kgsi
https://nieuwsbrieven.rivm.nl/l/101500/k7al3whkebmqlwqu54ol7iokacpjfnztbxs37pzvytrejstz33472eltdczk7o75ptzhjf3rjn5y6/z7b5zokxff77cauvcrixydstry
http://www.pns.nl/
https://nieuwsbrieven.rivm.nl/l/101500/k7al3whkebmqlwqu54ol7iokacpjfnztbxs37pzvytrejstz33472eltdczk7o75ptzhjf3rjn5y6/f7q7x6o3kxwft2yfau7jjbxfwu
http://www.clbps.nl/
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Naar een kwaliteitssysteem echoapparatuur in 2026 - informatiebijeenkomst 
Echoapparatuur die gebruikt wordt voor het ETSEO en/of het TTSEO moet voldoen aan de kwaliteitseisen. 
Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld door 
het Landelijk ReferentieCentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) in samenwerking met het RIVM en de 
Regionale Centra. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd.  
  
Het nieuwe kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat het voor echopraktijken makkelijker wordt om een keuze te 
maken bij de aanschaf van nieuwe echoapparatuur. Vanaf januari 2023 wordt namelijk gaandeweg een lijst 
opgesteld met apparatuur die via een typekeuring heeft laten zien dat het voldoet aan de landelijke kwaliteits-
eisen. Na plaatsing van een nieuw echoapparaat is een acceptatietest nodig. Daarnaast zal in het nieuwe 
kwaliteitssysteem de apparatuur in de echocentra (technisch) worden gemonitord via periodieke testen. Dat 
moet ertoe leiden dat de apparatuur optimaal functioneert én dat er een objectiever oordeel over de kwaliteit 
te geven is. Meer informatie over het kwaliteitssysteem is te vinden op www.pns.nl.  
  
Graag informeren we degenen die betrokkenen zijn bij het aanschaffen en onderhoud van echoapparatuur in 
de prenatale screening over dit kwaliteitssysteem. Alle contactpersonen van de echocentra hebben hierover een 
aparte e-mail ontvangen met informatie en de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.  
U kunt op 14 of 17 november om 16.00-17.00 uur een digitale informatiebijeenkomst bijwonen waarin 
toelichting wordt gegeven over de aanleiding van het kwaliteitssysteem, de rol van de verschillende partijen 
en de uitvoering van het systeem. Wat gaat er nu concreet veranderen en wat betekent dat voor u? Ook is 
ruimte voor het stellen van vragen.  
De opzet en inhoud van beide bijeenkomsten zijn gelijk. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u de link voor 
deelname. Klik voor aanmelding op de gewenste datum van deelname:  
maandag 14 november 16.00-17.00 uur of donderdag 17 november 17.00-18.00 uur  

Geslachtsbepaling bij het ETSEO 
De Regionale Centra krijgen signalen dat er echoscopisten zijn die bij het ETSEO het geslacht meedelen aan 
de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is afgesproken dat de beoordeling 
van het geslacht geen onderdeel is van het ETSEO (kwaliteitseisen aan het ETSEO). Wij vragen u dit in acht 
te nemen bij de uitvoering van het ETSEO en ook zo kenbaar te maken aan de zwangeren indien hiernaar 
gevraagd wordt. Zie voor extra toelichting de webpagina met veelgestelde vragen over het ETSEO.  

Data opleidingen ETSEO 2023 
In 2023 zijn er twee momenten dat er een opleiding tot ETSEO-echoscopist start, namelijk in januari en in 
september. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: 
- een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO 
- een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden 
- minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start van de opleiding 
U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij spn-regionijmegen@radboudumc.nl.  
Voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO, maar heeft u wel interesse? Neem dan ook 
graag contact met ons op. 
 
Opleiding voorjaar 2023: 
Vóór 19 januari 2023  Webinars gevolgd 
19 januari 2023       Vragenuur 
2 februari 2023                   Toets 
14 februari 2023                  Herkansing toets 
10 maart 2023                     Vaardigheidstraining Amsterdam UMC 
24 maart 2023                      Vaardigheidstraining Utrecht UMC (datum onder voorbehoud) 
  
Opleiding najaar 2023: 
Vóór 14 september 2023    Webinars gevolgd 
14 september 2023               Vragenuur 
21 september 2023               Toets 
28 september 2023               Herkansing toets 
6 oktober 2023                     Vaardigheidstraining Inholland 
13 oktober 2023                   Vaardigheidstraining Fontys 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fdown-edwards-patau-en-seo%2Fprofessionals%2Fkwaliteitseisen%2Fechoapparatuur&data=05%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C31784ab080d44e5b7ec108daa85ecb75%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C638007422354606488%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RHApTIonEHjKHXj%2BlKtC95AjNTWyCbvJTVKeFVYS8s8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pns.nl%2Fprofessionals%2Fnipt-seo%2Fkwaliteit-en-beleid%2Fkwaliteitssysteem-echoapparatuur&data=05%7C01%7Cj.reijerink%40erasmusmc.nl%7C31784ab080d44e5b7ec108daa85ecb75%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C638007422354606488%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YJ1OfZY8Ti50rjTB9EnzdSian%2FiKZy3euen%2FQDzHJTw%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/registration/xmaEzc7XCkG-EzPkAYX9qw,TUaaNezLzk-8N6ij1ekhpQ,-anb6K7GzUuBqFTV7y5eZg,NJPTOcRyvkmnGnWkhbn3hQ,tqKnncxyg0eFbXAuytrBWw,3arrUJdqpkW77K0zL_wIVA?mode=read&tenantId=cd8466c6-d7ce-410a-be13-33e40185fdab
https://teams.microsoft.com/registration/xmaEzc7XCkG-EzPkAYX9qw,TUaaNezLzk-8N6ij1ekhpQ,-anb6K7GzUuBqFTV7y5eZg,1N8Om_qDfUazPav6pbHfoQ,mljSXLDc_Ue69r0gmTUSlg,I8vXfPnEUkGdx954QGdKSA?mode=read&tenantId=cd8466c6-d7ce-410a-be13-33e40185fdab
https://nieuwsbrieven.rivm.nl/l/101500/k7al3whkebmqlwqu54ol7iokacpjfnztbxs37pzvytrejstz33472eltdczk7o75ptzhjf3rjn5y6/z7b5zokxff77cauvcrixydstry
https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/veelgestelde-vragen
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Agenda 
 

14 en 17 november 16.00-17.00 Informatiebijeenkomst kwaliteitssysteem 
echoapparatuur 

  
22 november 2022, 15:00-17:00  CLBPS: landelijk webinar prenatale screening  

 
januari 2023 Start opleiding ETSEO-echoscopist 

 
7 februari 2023, 14.00-16.00  CLBPS: landelijk webinar NIPT vanaf 1-4-2023  

 
september 2023 Start opleiding ETSEO-echoscopist 

 
 
 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. 
Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl 

 

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen  |  RadboudUMC  |  Interne post 551 SPN | Postbus 9101 | 6500 HB 
Nijmegen  

          
 

mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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organisatie van prenatale screening.  
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Algemeen  

Terugblik webinar 22 november 
Ruim 1300 deelnemers hebben op 22 november 2022 gekeken naar het landelijk webinar van de regionale 
centra. Daar werd gesproken over HCMV, hoe om te gaan met klachten en incidenten, NIPT en 
nevenbevindingen. Het webinar is beoordeeld met gemiddeld een 8. Uit de evaluatie kwam verder dat 95% 
van de deelnemers nieuwe kennis heeft opgedaan. 98% van de kijkers vindt een webinar een goed middel 
voor informatieoverdracht. Dank voor de suggesties die zijn gedaan voor toekomstige webinars.  

Controle BSN 
Voor een betrouwbare uitwisseling van gegevens is het belangrijk dat het Burgerservicenummer (BSN) juist 
wordt gebruikt. Volgens de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg dienen zorgaanbieders het BSN van 
zorgontvangers op te nemen in hun cliëntenregistratiesysteem en te gebruiken bij gegevensuitwisseling. 
Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor een correcte koppeling tussen de gegevens van de zwangere en 
haar BSN. Controleer daarom de identiteit van de zwangere aan de hand van een geldig identiteitsdocument 
en vraag het BSN op bij de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) via www.sbv-z.nl. Pas als 
identiteit en BSN bij elkaar horen, mag het BSN in de administratie opgenomen worden en gebruikt worden 
bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. U mag ook het BSN overnemen van een andere 
zorgaanbieder of zorgverzekeraar die het BSN al gecontroleerd heeft. Wel moet u nog de identiteit van de 
zwangere vaststellen zodra de zwangere voor de eerste keer in de praktijk komt. 
Voor meer informatie: Folder BSN in de zorg 

Bereikbaarheid rondom jaarwisseling 2022/2023 
In de weken rondom de jaarwisseling zijn de medewerkers van de SPN beperkt bereikbaar. Aanvragen voor 
kwaliteitsovereenkomsten en wijziging van rollen zullen een langere doorlooptijd hebben. Wilt u daarom zo 
vroeg mogelijk deze aanvragen indienen. 
 

Counseling 

De NIPT vanaf 1 april 2023: Voorbereidingen in volle gang 
Onder regie van het RIVM-CvB wordt momenteel hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van de organisatie 
rond de NIPT. Dit doet het RIVM-CvB in samenwerking met de Regionale Centra, de betrokken 
beroepsgroepen en overige betrokkenen.  
Vanaf 1 april 2023 maakt de NIPT deel uit van het reguliere programma voor prenatale screening. Vanaf begin 
2023 worden verloskundig zorgverleners uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen rond de NIPT. Maar 
het is goed om nu al met een aantal zaken rekening te houden: 

Webinar voor counselors 7 februari 2023 
Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 14.00 tot 
16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: NIPT vanaf 1 april 2023 - Wat verandert er? Je kunt je nu 
al aanmelden. Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd. 

Nieuwe folders 
Vanaf begin 2023 kunt u de nieuwe folders over de NIPT bestellen in de webshop. Deze mogen in de loop van 
maart aan zwangeren worden uitgereikt die meedoen aan de NIPT na 1 april 2023. Ook de folder over de 
13 wekenecho en de 20 wekenecho wordt begin 2023 vernieuwd. Daarnaast wordt de Informatiekaart 
Prenatale screening geactualiseerd.  

Factsheets, website, e-learning 
Ook voor verloskundig zorgverleners komen er diverse ondersteunende materialen. De informatie over de 
NIPT op www.pns.nl/professionals wordt uitgebreid en aangepast. Er komen drie (digitale) factsheets met 
daarin praktische en inhoudelijke informatie over de veranderingen en specifieke ondersteuning om de 
overgang naar de NIPT als regulier onderdeel van de prenatale screening (in maart en april 2023) zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Daarnaast komt er een geheel vernieuwde e-learning. Meer over de 
communicatiematerialen over de nieuwe NIPT volgt later via de nieuwsbrief. En houd www.pns.nl in de gaten: 
vanaf begin december is daar steeds meer informatie te vinden over de veranderingen rond de NIPT.  

http://www.sbv-z.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.privacyindezorg.nl%2Fassets%2Ffiles%2FFolder_BSN_zorgaanbieders_mei_2008.pdf&data=05%7C01%7CAnnette.stolwijk%40radboudumc.nl%7C7205f4529d6f4be71a0008daaf56b92a%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C638015084900235504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4EmR%2B7SjPwvwOO3JJrrU2a6%2FocPY%2BjkjiS%2BYKriqlLc%3D&reserved=0
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1
https://online.xerox.nl/uStore/2012/Home
http://www.pns.nl/professionals
http://www.pns.nl/
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NIPT 

Kanker als nevenbevinding bij NIPT in beeld gebracht 
Binnen de landelijke TRIDENT-2 studie zijn over een periode van drie jaar alle zwangere vrouwen in kaart 
gebracht waarbij de NIPT-uitslag een verdenking op kanker bij de moeder liet zien. Het onderzoek toont aan 
welke NIPT-uitslagen verdacht zijn voor kanker en welke diagnostische vervolgstappen nodig zijn om snel 
duidelijkheid te krijgen. Het artikel en een editorial zijn gepubliceerd in de ‘Journal of Clinical Oncology’. 

Gezondheidsnut van nevenbevindingen bij NIPT  
Met de NIPT kunnen zwangere vrouwen laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het ongeboren kind 
down-, edwards-, en patausyndroom heeft. Door de techniek die gebruikt wordt, kunnen echter ook andere 
chromosoomafwijkingen (nevenbevindingen) worden gevonden. Zwangere vrouwen kunnen er zelf voor 
kiezen of deze bekeken en gerapporteerd worden. Op basis van resultaten van de TRIDENT-2 studie is voor 
het eerst aangetoond wat het gezondheidsnut is van nevenbevindingen bij de NIPT. Bekijk het artikel. 

Trident-symposium 26 januari - in Utrecht of online 
Op 26 januari 2023 organiseert het NIPT-consortium in samenwerking met de Regionale Centra voor Prenatale 
Screening het TRIDENT eindsymposium ‘De (toe)komst van NIPT in Nederland’. Tijdens dit symposium kijkt 
men naar verleden, heden en toekomst van NIPT in Nederland. Het wordt gehouden op donderdagmiddag 26 
januari 2023 van 12.00 tot 17.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. U kunt ook online deelnemen. Het symposium 
is voor verloskundigen, gynaecologen, klinisch genetici, laboratoriumspecialisten, counselors, beleidsmakers, 
onderzoekers en andere geïnteresseerden in NIPT en TRIDENT. 
Aanmelding voor deelname in de Jaarbeurs of online: www.niptconsortium.nl/eindsymposium. 
 

Echoscopie 

Nabespreking TTSEO-beelden 10 januari 
De SPN organiseert na elke ronde TTSEO-beeldbeoordelingen een nabespreking. De deelnemers waarderen 
deze bijeenkomsten altijd zeer. Op dinsdag 10 januari 2023 van 18.00 uur tot 21.00 uur organiseert de SPN een 
bijeenkomst die vooral bedoeld is voor nieuwe TTSEO-echoscopisten in de SPN-regio.  
Het programma:  
Opening door Monique Bootsma, kwaliteitsfunctionaris SPN 
- Highlights hart en centraal zenuwstelsel aan de hand van aangeleverde logboeken, door Caroline 

Adriaanse en Desiree Moens-van de Moesdijk, echoscopisch deskundigen SPN 
- Cervix/placenta door Caroline Adriaanse 
- Tractus urogenitalis door Desiree Moens-van de Moesdijk 
Locatie: Radboudumc in Nijmegen  
Accreditatie: KNOV en BEN 3 punten 
 
Voor meer informatie: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl of 024 3655617. 
Voor aanmelden: stuur voor 21 december een e-mail naar SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.  
De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende belangstelling. 

Vervanging SEO-echoscopist 
Soms heeft een echocentrum (acuut) een vervanger nodig bij ziekte van een echoscopist. Als vervanging intern 
niet haalbaar is, dan is het mogelijk om een externe echoscopist in te zetten voor het ETSEO en/of TTSEO. 
Voorwaarde is wel dat deze echoscopist een kwaliteitsovereenkomst voor die verrichting heeft met een 
Regionaal Centrum. Voor goede registratie van de verrichtingen in Peridos is het bovendien nodig dat het 
echocentrum aan SPN doorgeeft wie de vervanger is en wanneer deze start met de werkzaamheden. De SPN 
voegt in Peridos deze echoscopist toe aan het echocentrum. Ook wanneer een echoscopist acuut is ingezet 
of voor een korte periode, is het belangrijk om de vervanging zo spoedig mogelijk (bij voorkeur voorafgaand 
aan start werkzaamheden) aan de SPN door te geven via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. 
Let op: het is ook belangrijk om aan de SPN te melden per wanneer deze echoscopist niet meer waarneemt 
in het echocentrum. Dit voorkomt onrechtmatige toegang tot gegevens van zwangeren van het betreffende 
echocentrum via Peridos. 

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.21.02260?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.22.00733?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9247828/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.niptconsortium.nl%2Feindsymposium&data=05%7C01%7CSPN-regionijmegen%40radboudumc.nl%7Cf45735abd9064139057708dacee263df%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C638049769195220235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LUKiEKMtzb%2B3SsDzU7bL33xtM7dIi9RbUDc7t8gPNo8%3D&reserved=0
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
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Symposium Foetale Echoscopie op 16 februari 
Op donderdag 16 februari vindt het symposium Foetale Echoscopie plaats. Dit symposium is gekoppeld aan 
de Amsterdam baby week. Voor informatie en aanmelden: www.amsterdambabyweek.nl 

Informatie over het nieuwe Kwaliteitssysteem echoapparatuur  
Op maandag 14 november en op donderdag 17 november 2022 zijn twee online informatiebijeenkomsten 
georganiseerd over het nieuwe kwaliteitssysteem echoapparatuur. Piet van Kalken en Ruben van Engen van 
het LRCB hebben toegelicht hoe dit systeem in elkaar zit en Jacqueline Reijerink heeft inzicht gegeven in de 
rol van de Regionale Centra bij de verschillende onderdelen in het systeem. Duidelijk werd welke verschillende 
keuringen en testen er komen en ook hoe de implementatie stapsgewijs vanaf januari 2023 gaat plaatsvinden. 
Aan het eind zijn vragen van deelnemers beantwoord. In totaal waren zo’n 200 mensen aanwezig.  
Zie www.lrcb.nl voor meer informatie over dit kwaliteitssysteem. Deze website wordt steeds verder aangevuld 
met informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.  
Zie www.lrcb.nl om de informatiebijeenkomst terug te zien en voor de slides van de bijeenkomst.  
 
Voor dit kwaliteitssysteem moet het LRCB per locatie weten welke apparaten worden gebruikt. Daarom heeft 
het LRCB in de afgelopen maanden een navraag gedaan bij alle echocentra. Als u deze gegevens nog niet 
heeft doorgegeven aan het LRCB, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen. Zonder deze gegevens kan het 
LRCB geen afspraken inplannen. 
 

Agenda 
 
januari 2023     Start opleiding ETSEO-echoscopist 
 
10 januari 2023 18.00-21.00 uur   Nabespreking beeldbeoordeling TTSEO 
 
26 januari 2023 12.00 - 17.00 uur   Trident-symposium Utrecht 
 
07 februari 2023 14.00 – 16.00 uur   CLBPS: landelijk webinar prenatale screening 
 
16 februari 2023  Symposium Foetale Echoscopie 
 
september 2023     Start opleiding ETSEO-echoscopist 
 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. 
Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl 
 
Stichting Prenatale screening regio Nijmegen  |  RadboudUMC  |  Interne post 551 SPN | Postbus 9101 | 6500 HB Nijmegen 
www.spn-regionijmegen.nl  |  spn-regionijmegen@radboudumc.nl  |  T: 024-3619603 
 

http://www.amsterdambabyweek.nl/
http://www.lrcb.nl/
http://www.lrcb.nl/
mailto:SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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SPN 

Vacature medewerker beleid & kwaliteit 
De SPN heeft een vacature voor een medewerker beleid & kwaliteit. Samen met de kwaliteitsfunctionaris 
zorgt deze persoon voor de kwaliteitsborging bij de echocentra en echoscopisten. Daarnaast is deze persoon 
onder andere betrokken bij de kwaliteitsborging op andere terreinen, de website en informatiebeveiliging. 
Heeft u interesse? We nodigen u uit om te solliciteren!  
Voor meer informatie over de functie en de wijze van solliciteren, zie vacature.  

Bereikbaarheid rondom jaarwisseling 2022/2023 
In de weken rondom de jaarwisseling zijn de medewerkers van de SPN minder goed bereikbaar dan u van 
ons gewend bent. Aanvragen voor kwaliteitsovereenkomsten en wijziging van rollen kunnen een langere 
doorlooptijd hebben. 
 

Algemeen  

Nieuwe versies folders en informatiekaart beschikbaar vanaf februari 
Vanwege de invoering van de NIPT als onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening per 
1 april 2023, komen er nieuwe versies van de folders De NIPT en De 13 wekenecho en de 20 wekenecho en de 
informatiekaart Prenatale screening. Deze materialen zijn vanaf februari te bestellen in de webshop.  
Heeft u de komende tijd nog folders nodig? Bestel dan een kleine oplage. 

Tarieven prenatale screening in 2023 
De tarieven voor prenatale screening in 2023 zijn bekend. De NZa heeft de tarieven gepubliceerd voor de 
counseling en het tweede trimester SEO in 2023: 
- Counseling: €72,71; 
- Tweede trimester SEO: €179,27 (bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden gedeclareerd). 
Het tarief voor het eerste trimester SEO voor de echocentra wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van 
VWS en is voor 2023: 
- Eerste trimester SEO: €117,88 (bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden gedeclareerd). 
Het document Tarieven en declaraties prenatale screening wordt in januari 2023 bijgewerkt. 
 

NIPT 

NIPT bij medische indicatie vergoed vanaf 1 januari 2023  
Voor de zwangeren die momenteel binnen TRIDENT1 in aanmerking komen voor de NIPT vanwege een 
medische indicatie, verandert er iets. In het kader van de Zorgverzekeringswet is besloten dat per 1 januari 
2023 de NIPT met medische indicatie is uitgezonderd van het verplicht eigen risico. Dat betekent dat per 
1 januari 2023 zwangeren met een medische indicatie voor de NIPT deze volledig vergoed krijgen. Op dit 
moment wordt de NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico vergoed door de zorgverzekering, maar dit 
kan wel ten koste gaan van het eigen risico.  
De medische indicatie geldt voor zwangeren die een verhoogde kans hebben op een kind met down-, 
edwards- of patausyndroom, of waarbij er een andere medische reden is om onderzoek te doen naar een 
trisomie bij het ongeboren kind. Deze zwangeren worden verwezen naar een Centrum voor Prenatale 
Diagnostiek. 
  

https://www.radboudumc.nl/vacatures/128761-medewerker-beleid-kwaliteit-stichting-prenatale-screening-regio-nijmegen-spn
https://www.pns.nl/documenten/tarieven-en-declaraties-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-en-seo
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In januari en februari uitgebreide informatie voor professionals over de NIPT vanaf 1 april 2023  
Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering van de NIPT zijn er vanaf eind januari 2023 
verschillende informatiematerialen online beschikbaar over wat er precies gaat veranderen (én wat niet): 
- Factsheet De NIPT vanaf 1 april 2023. Informatie voor counselors prenatale screening:  

Hierin zit een handig overzicht van de inhoudelijke veranderingen en wat deze betekenen voor de 
counselor. 

- Factsheet Praktische Informatie NIPT vanaf 1 april 2023. Van aanvraag tot uitslag:  
Over de veranderingen in het registreren van de aanvraag van de NIPT. 

- Factsheet Transitiefase NIPT:  
Tijdelijke richtlijnen, praktische informatie en een tijdpad om de overgang soepel te laten verlopen (maart 
en april 2023). 

- Factsheet Toestemming vragen vanaf 1 april 2023. Voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek:  
Per 1 april is het binnen de gehele prenatale screening noodzakelijk om expliciet toestemming te vragen 
voor het gebruik van gegevens en/of lichaamsmateriaal voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. 

 
U kunt de factsheets gebruiken ter voorbereiding op het webinar De NIPT vanaf 1 april 2023: wat verandert 
er? op 7 februari 2023 van 14.00 – 16.00 uur. Na afloop van het webinar is het als on-demand versie 
beschikbaar. Het webinar is verplichte bijscholing voor counselors. Het programma van het webinar is: 
- Veranderingen  
- Nevenbevindingen  
- Transitiefase  
- Counselingsproces  
- Praktische zaken (van aanvraag tot uitslag) 

Er wordt momenteel ook hard gewerkt aan het vernieuwen en actualiseren van www.pns.nl/professionals. 
U ontvangt een bericht als alle informatie online staat. 

 

Echoscopie 

Aanbod ETSEO verlengd tot 1 juli 2026 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten het aanbod eerste trimester SEO te 
verlengen tot 1 juli 2026. Hierdoor blijft het voor zwangeren mogelijk om gebruik te maken van het aanbod, 
zolang er nog geen besluit is genomen over structurele opname van het ETSEO in het aanbod van prenatale 
screening.  

Wetenschappelijke studie 
Het ETSEO wordt momenteel aangeboden in onderzoeksetting, de IMITAS-studie. De definitieve resultaten 
worden in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd. Na het afronden van de studie geeft de 
Gezondheidsraad op basis van de resultaten een advies. Afhankelijk van het daaropvolgende besluit van de 
minister van VWS moeten er voorbereidingen worden getroffen.  
Bij een positief besluit van de minister moet vervolgens de implementatie van de 13 wekenecho in het 
reguliere programma worden voorbereid. Bij een negatief besluit wordt de afbouw van de 13 wekenecho 
voorbereid.  
Continuïteit van aanbod 
De studie zou in eerste instantie lopen tot 1 september 2024. Door verlenging van het aanbod in onderzoek-
setting, en de hiervoor verleende vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek tot in ieder 
geval 1 juli 2026, valt er geen gat in het aanbod in de periode tussen het afronden van de studie, besluitvorming 
over het vervolg en de eventuele structurele implementatie of afbouw van het aanbod.  
Duidelijkheid voor echocentra en echoscopisten 
Dit besluit tot verlenging is nu al genomen om echocentra en echoscopisten duidelijkheid te bieden over de 
situatie na 1 september 2024. Dit is nodig in verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering, waaronder 
(nieuwe) meerjarige contracten die worden afgesloten voor personeel, apparatuur en gebouwen.  
Wat betekent dit? 
Voor echocentra, echoscopisten en counselors betekent dit dat de huidige gang van zaken gewoon doorloopt 
en dat het aanbod van het ETSEO (in onderzoeksetting) in ieder geval tot 1 juli 2026 blijft bestaan. 
Voor meer informatie: 
Bericht van CvB-RIVM over verlenging aanbod ETSEO 
Kamerbrief minister van VWS over stand van zaken prenatale screening  

https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1
http://www.pns.nl/professionals
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/Losse%20documenten/221216%20-%20Besluit%20minister%20verlenging%20aanbod%20ETSEO%20in%20onderzoekssetting-%20DEF.pdf
https://www.spn-regionijmegen.nl/images/Losse%20documenten/kamerbrief-stand-van-zaken-prenatale-screening.pdf
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Nabespreking TTSEO-beelden 10 januari 
De SPN organiseert na elke ronde tweede trimester SEO-beeldbeoordelingen een nabespreking. De 
deelnemers waarderen deze bijeenkomsten altijd zeer. Op dinsdag 10 januari 2023 van 18.00 uur tot 21.00 uur 
organiseert de SPN een bijeenkomst die vooral bedoeld is voor nieuwe TTSEO-echoscopisten in de SPN-
regio en TTSEO-echoscopisten die niet eerder bij een nabespreking zijn geweest.  
Het programma:  
- Opening door Monique Bootsma, kwaliteitsfunctionaris SPN 
- Highlights hart en centraal zenuwstelsel aan de hand van aangeleverde logboeken, door Caroline 

Adriaanse en Desiree Moens-van de Moesdijk, echoscopisch deskundigen SPN 
- Cervix/placenta door Caroline Adriaanse 
- Tractus urogenitalis door Desiree Moens-van de Moesdijk 
Locatie: Radboudumc in Nijmegen  
Accreditatie: KNOV en BEN 3 punten 
 
Interesse? Meld u aan, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 
Voor meer informatie: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl of 024 3655617. 
Voor aanmelden: stuur een e-mail naar SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.  
 

Agenda 
 
januari 2023     Start opleiding ETSEO-echoscopist 
 
10 januari 2023 18.00-21.00 uur   Nabespreking beeldbeoordeling TTSEO 
 
26 januari 2023 12.00 - 17.00 uur   Trident-symposium Utrecht 
 
07 februari 2023 14.00 – 16.00 uur   CLBPS: landelijk webinar prenatale screening 
 
16 februari 2023  Symposium Foetale Echoscopie 
 
september 2023     Start opleiding ETSEO-echoscopist 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u fijne feestdagen  

en een gezond en gelukkig 2023! 

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. 
Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl 
 
Stichting Prenatale screening regio Nijmegen  |  Radboudumc  |  Interne post 464 SPN | Postbus 9101 | 6500 HB Nijmegen 
www.spn-regionijmegen.nl  |  spn-regionijmegen@radboudumc.nl  |  T: 024-3619603 
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