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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – februari 2017, nummer 48 

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale coördinatiecentrum 

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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Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom 
De huidige naam van het landelijk programma ‘screening op downsyndroom’ dekt niet de inhoud. 

Zwangeren krijgen namelijk ook informatie over trisomie 13 en 18. Het RIVM-CvB heeft besloten de 

naam te wijzigen bij de start van de Trident-2-studie in april 2017. De nieuwe naam luidt: prenatale 

screening op down-, edwards- en patausyndroom. 

 

Gezondheidsraad – advies prenatale screening  
Eind december 2016 heeft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS een advies uitgebracht 

over de prenatale screening. De Gezondheidsraad adviseert om vrouwen tijdens hun zwangerschap 

al rond dertien weken een echo aan te bieden als onderdeel van het programma van prenatale 

screening. Daarbij zou nog wel onderzocht moeten worden wat zo’n vroege echo precies oplevert en 

hoe vrouwen deze ervaren. De minister van VWS heeft aangegeven uiterlijk april 2017 hierop te 

reageren. Voor meer informatie: Advies Gezondheidsraad. 

 

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/prenatale-screening
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Nascholing counseling NIPT op 23 en 28 maart 2017 
De SPN organiseert nascholing counseling NIPT op donderdag 23 maart en dinsdag 28 maart 2017 

van 17.00-21.00 uur. Inmiddels hebben ruim 500 mensen zich aangemeld voor een van deze twee 

avonden. Echter nog niet alle counselors hebben zich aangemeld. Aangezien het voor counselors een 

verplichte nascholing is, hebben counselors in onze regio voorrang. We verwachten dat we voldoende 

plaats hebben voor alle zorgverleners en belangstellenden die de nascholing willen bijwonen. Mocht 

blijken dat het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, dan zullen wij keuzes moeten 

maken. Hebt u zich opgegeven, maar kunnen wij u niet plaatsen, dan ontvangt u vóór 1 maart van 

ons een e-mail.  

Counselors die niet aanwezig kunnen zijn bij een van deze twee bijeenkomsten van de SPN, kunnen 

mogelijk wel deelnemen aan een bijeenkomst van een ander Regionaal Centrum. Data zijn vermeld 

op www.rivm.nl. Indien u niet in staat bent om de nascholing counseling NIPT in maart 2017 te 

volgen bij een van de Regionale Centra, wilt u dat dan met opgave van reden melden via 

SPN@medzaken.umcn.nl. 

Het programma voor de nascholing vindt u hier. Accreditatiepunten zijn aangevraagd bij KNOV, 

NVOG, BEN en V&VN. Deelname is gratis. Aanmelding is verplicht. U kunt u aanmelden voor een van 

de twee avonden via ons aanmeldingsformulier.  

 

DIN 2.0 wordt DIN 2.1 
Met de implementatie van de Trident-2-studie per 1 april 2017 zijn er vele veranderingen in het 

screeningsproces. Daarom komt er een nieuwe uitgave van de digitale individuele nascholingsmodule 

counseling prenatale screening (DIN). De DIN 2.0 wijzigt in DIN 2.1. Naar verwachting is de DIN 2.1 

half februari 2017 beschikbaar. Wij zullen de counselors per e-mail informeren als de DIN 2.1 gereed 

is.  

 

Voorlichtingsmateriaal counseling 
De counseling wijzigt aanzienlijk door de invoering van NIPT als eerste screeningstest binnen de 

Trident-2-studie en de andere wijzigingen in de counseling. Daarom zijn de voorlichtingsmaterialen 

aangepast.  

De voorlichtingsfolder over screening op down-, edwards- en patausyndroom is volledig herzien. De 

digitale counselingmodule www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl zal per april 2017 ook actuele 

informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom bevatten. Voor de counselor is 

een nieuwe gespreksleidraad gemaakt. Dit is een handleiding met informatie over de NIPT als eerste 

screeningstest, de counseling vanaf 1 april 2017 en vragen & antwoorden. Ook is er een infor-

matiekaart ontwikkeld. Deze kaart kan als ondersteuning dienen tijdens het counselinggesprek. 

Deze materialen zijn vanaf maart 2017 te bestellen via de webshop van het RIVM-CvB. Tijdens de 

nascholingsbijeenkomst counseling NIPT krijgt elke deelnemer een folder, een gespreksleidraad en 

een informatiekaart.  

 

Aanvraag NIPT via Peridos: controleer uw inloggegevens! 
Als de zwangere bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom heeft gekozen voor de NIPT, 

dan kan de counselor via Peridos deze test aanvragen. Ook de uitslag van de test krijgt de counselor 

via Peridos. Daarom is het voor alle counselors belangrijk dat u tijdig nagaat of u kunt inloggen in 

Peridos. Als u uw inloggegevens bent vergeten, dan kan uw zorginstellingbeheerder (degene die de 

gegevens van uw praktijk aanlevert aan Peridos) u hierbij helpen. Bij vragen of problemen kunt u 

contact opnemen met de SPN: SPN@medzaken.umcn.nl of 024-3619603.  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Scholingsbijeenkomsten_NIPT_maart_2017
mailto:SPN@medzaken.umcn.nl
http://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/Programma%20-%20nascholing%20counseling%20NIPT.pdf
https://surveys.radboudumc.nl/crcn/index.php?r=survey/index&sid=626583&lang=nl
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen/Bevolkingsonderzoek_en_u/Welke_bevolkingsonderzoeken_zijn_er/Folders_pre_en_neonatale_screeningen
mailto:SPN@medzaken.umcn.nl
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Praktijkondersteuning en NIPT  
Zwangeren zullen tijdens het counselinggesprek niet altijd direct een besluit nemen of zij screening 

op down-, edwards- en patausyndroom willen, en of zij dan kiezen voor de combinatietest of voor 

NIPT. In Peridos kan de aanvraag voor NIPT pas worden ingevuld als de zwangere definitief heeft 

gekozen voor NIPT. Dat betekent dat de zwangere soms terug zal moeten komen om het ingevulde 

aanvraagformulier op te halen. In een dergelijke situatie mag een praktijkondersteuner de NIPT-

aanvraag in Peridos invullen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de counselor. Praktijk-

ondersteuners hebben hiervoor een eigen Peridos-account nodig. 

Met het aanvraagformulier kan de zwangere bloed laten prikken bij een van de grote priklocaties in 

de regio. Het is momenteel nog niet bekend welke locaties dat zijn.  

Als er een uitslag van NIPT bekend is in Peridos, dan ontvangt de counselingspraktijk automatisch 

een e-mail. Voor deze meldingen is per praktijk één centraal e-mailadres nodig. 

Tijdens de nascholing counseling NIPT in maart zullen we meer informatie geven over dit proces, 

inclusief de wijze waarop de zwangere de NIPT kan betalen. We zullen binnenkort de contactpersonen 

van de counselingpraktijken vragen welke praktijkondersteuners er een Peridos-account nodig 

hebben en welk algemeen e-mailadres gebruikt kan worden voor de melding NIPT-uitslag. 

 

Ingangsdatum wijzigingen kwaliteitseisen counseling  
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er veranderingen komen in de organisatie van 

de counseling. De counseling zal op één moment gaan plaatsvinden; mogelijk doet u dit al in uw 

praktijk. Tijdens één afspraak wordt dan gecounseld over  zowel de screening op down-, edwards- 

en patausyndroom, als over de screening met de 20-wekenecho. De counseling zal in een apart 

gesprek plaats moeten vinden (dus los van de intake). Voor het counselinggesprek moet dertig 

minuten beschikbaar zijn. Deze wijzigingen gaan in per 1 juli 2017. 

Ook de eisen voor nascholing van counselors zijn uitgebreid om de kwaliteit van de counseling 

prenatale screening te verbeteren. Counselors dienen de DIN 2.1 te volgen voor april 2017; wij 

adviseren u dit te doen voorafgaand aan de verplichte nascholingsbijeenkomst counseling NIPT in 

maart 2017. Vanaf halverwege 2017 worden er bijscholingen georganiseerd gericht op counseling-

vaardigheden prenatale screening. De Regionale Centra toetsen of de vaardigheidstrainingen voldoen 

aan de landelijke eisen. Voor eind 2018 dienen alle counselors zo’n vaardigheidstraining te volgen. 

 

SPN-monitor 2015 

De SPN heeft recent iedere praktijk voor counseling en ieder echocentrum de SPN-monitor 2015 met 

regionale gegevens en een SPN-monitor met gegevens over de eigen praktijk gestuurd. U kunt de 

gegevens van uw eigen centrum vergelijken met de regionale cijfers en de landelijke richtlijnen.  

In de SPN-regio zijn in 2015 23.902 zwangeren gecounseld over de combinatietest en 23.291 over 

het SEO. Ongeveer 33% koos voor een combinatietest en ongeveer 94% voor een SEO; deze cijfers 

verschillen niet veel van 2014. Er zijn 8.515 combinatietesten verricht; dat is iets meer dan in 2014 

(8.142). Bij 5,1% (435) van de combinatietesten was er een verhoogde kans op down-, edwards- 

en/of patausyndroom. Er zijn 24.976 SEO’s verricht in 2015; bij circa 4% registreerde de echoscopist 

een vermoeden op een afwijking. Verder blijkt dat Peridos steeds meer gegevens bevat over de 

bevindingen bij het SEO en het vervolgtraject bij GUO en invasieve diagnostiek in het PND-centrum. 

Voor meer informatie: SPN-monitor 2015.  

  

Uw website en prenatale screening 
De websites van verloskundige praktijken, ziekenhuizen en echocentra bevatten vaak verouderde of 

anderszins onjuiste informatie over prenatale screening. Dat blijkt uit de kwaliteitsaudits die wij doen 

bij de echocentra en de kwaliteitstoets bij de praktijken voor counseling. Om steeds actuele 

informatie over prenatale screening op uw website te hebben, adviseren wij te verwijzen naar de 

digitale counselingmodule www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. 

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: HUSPN@medzaken.umcn.nlUH. 

  

http://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/16.367%20SPN%20monitor%202015%20-%20prenatale%20screening%20in%20de%20regio.pdf
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
mailto:SPN@medzaken.umcn.nl
mailto:SPN@medzaken.umcn.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – maart 2017, nummer 49 

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale coördinatiecentrum 

voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale 

en landelijke organisatie van prenatale screening.  

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Counseling NIPT als eerste screeningstest: niet eerder dan 1 april 

Uitslag NIPT in april 2017 vertraagd 

NIPT: logistiek 

Counselors, niet vergeten! 

Termijnbepaling voor aanvraag NIPT 

Keuze voor NIPT, dan geen NT-meting 

NIPT in Nederland: geen informatie over geslacht 

Verplichte nascholing: DIN 2.1 én nascholing counseling NIPT 

DIN 2.1 

Nascholing counseling NIPT op 23 en 28 maart 2017 

 

 

 

 

Counseling NIPT als eerste screeningstest: niet eerder dan 1 april  

Zwangeren die screening op down-, edwards- en patausyndroom wensen, kunnen vanaf 1 april 2017 

kiezen tussen de combinatietest of de NIPT als eerste screeningstest. Het kan zijn dat zwangeren u 

al eerder vragen of ze aan de NIPT kunnen deelnemen of vragen of ze erop kunnen wachten. Het is 

pas vanaf 1 april 2017 mogelijk om de NIPT in de counselingsgesprekken als extra keuze aan te 

bieden aan alle zwangeren die dat wensen. Om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel 

mogelijk te laten verlopen, willen we iedereen vragen voor 1 april nog niet over deze optie actief te 

gaan counselen. Het is niet mogelijk om eerder dan 1 april NIPT aan te vragen. 
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Uitslag NIPT in april 2017 vertraagd  

De NIPT kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschap en kan in principe gedurende de hele 

zwangerschap uitgevoerd worden. Voor eventueel vervolgonderzoek en zwangerschapsbeëindiging 

is het belangrijk dat de bloedafname voor 19+0 weken zwangerschap plaatsvindt. In principe zal de 

NIPT-uitslag binnen 10 werkdagen bekend zijn. 

Let op:  

• We verwachten een inhaalslag van NIPT-aanvragen in april. Mede daardoor zal de uitslagtermijn 

van de NIPT in april langer zijn. Mogelijk moet de zwangere er een maand op wachten. Als een 

zwangere overweegt de zwangerschap te beëindigen indien haar kind een trisomie heeft, dan 

dient de counselor met deze langere doorlooptijd rekening te houden bij de aanvraag van NIPT. 

De bloedafname moet dan voor 17+0 weken zwangerschapsduur plaatsvinden. 

• Deze vertraging heeft ook consequenties voor NIPT die aangevraagd wordt door PND-

(satelliet)centra voor zwangeren na een verhoogde kansuitslag op de combinatietest of medische 

indicatie.  

 

NIPT: logistiek  

De labworkflow voor NIPT zal geheel via Peridos verlopen. Dit betekent in de praktijk het volgende:  

• Vanuit Peridos kunt u een toestemmingsformulier voor deelname aan de Trident-II studie 

downloaden. De zwangere én de counselor ondertekenen dit. De counselor bewaart het 

toestemmingsformulier 15 jaar. 

• De counselor vult het aanvraagformulier voor de bloedafname in Peridos in en print dit uit. 

• Voordat de zwangere bloed kan laten prikken moet ze eerst de eigen bijdrage van € 175 betalen 

via iDEAL op de website: www.niptbetalen.nl. Na betaling ontvangt de zwangere een e-ticket. 

• Met het aanvraagformulier en het geprinte e-ticket kan de zwangere bloed laten prikken bij een 

van de grote priklocaties in de regio. Het is nog niet bekend welke locaties dat zijn. 

• De prikposten sturen de bloedmonsters naar het laboratorium van Maastricht UMC, dat samen 

met het laboratorium van het Radboudumc Nijmegen de analyses voor de SPN-regio verricht.  

• Het laboratorium krijgt via Peridos alle informatie die nodig is voor de analyse. 

• Als een NIPT-uitslag bekend is, wordt de counselingspraktijk per e-mail hierop geattendeerd. 

• De counselor kan de uitslag als PDF opvragen in Peridos.  

• De counselor is verantwoordelijk voor de uitslag naar de zwangere. 

• Bij een vermoeden van down-, edwards- of patausyndroom of een nevenbevinding belt of e-mailt 

het laboratorium de counselor. 

• Bij een vermoeden van down-, edwards- of patausyndroom belt de counselor de zwangere en 

verwijst haar naar een PND-(satelliet)centrum voor counseling over vervolgonderzoek. 

• Bij een nevenbevinding neemt de counselor contact op met de zwangere en verwijst haar naar 

het PND-centrum in het Radboudumc. De zwangere krijgt dan op korte termijn (<2 dagen) een 

counselingsgesprek met een klinisch geneticus en een PND-gynaecoloog. 

 

Counselors, niet vergeten! 

• Aanvragen van de voorlichtingsfolder over screening op down-, edwards- en patausyndroom via 

de webshop van het RIVM-CvB. Bestel niet teveel, maar alleen voor de eerste maanden. De oude 

folder kunt u niet meer gebruiken na 1 april 2017! 

• Om NIPT te kunnen aanvragen via Peridos moet u een geldige kwaliteitsovereenkomst counseling 

hebben, in Peridos geregistreerd zijn bij de zorginstelling(en) waar u counselt, en uw 

inloggegevens voor Peridos weten. 

• Controleer uw inloggegevens in Peridos om NIPT te kunnen aanvragen. Bent u uw inloggegevens 

vergeten, dan kunt u via de zorginstellingbeheerder van de praktijk een nieuw wachtwoord 

instellen. Handleidingen vindt u hier: handleidingen Peridos.  

• Contactpersonen praktijken: aan de SPN melden wie de praktijkondersteuners zijn bij de NIPT-

aanvragen en welk centraal e-mailadres gebruikt kan worden voor de meldingen dat een NIPT-

uitslag bekend is (zie onze e-mail van 13-02-2017). 

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen/Bevolkingsonderzoek_en_u/Welke_bevolkingsonderzoeken_zijn_er/Folders_pre_en_neonatale_screeningen
http://www.peridos.nl/documenten/handleidingen-peridos-voor-zorgverleners/


6 

 

Termijnbepaling voor aanvraag NIPT 

De NIPT kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschap. Voor de NIPT-aanvraag moet de 

zwangerschapsduur zijn vastgesteld via een termijnecho. Als de termijnecho meer dan een 1 week 

geleden is bij de NIPT-aanvraag, dan moet de vitaliteit wederom worden vastgesteld.  

 

Keuze voor NIPT, dan geen NT-meting  

Een zwangere die kiest voor NIPT krijgt daarnaast geen NT-meting aangeboden. De NIPT heeft een 

hogere sensitiviteit en specificiteit dan de combinatietest. Een NT-meting heeft dan voor de screening 

op down-, edwards- en patausyndroom geen toegevoegde waarde. 

 

NIPT in Nederland: geen informatie over geslacht  

De Wbo-vergunning voor NIPT in de Trident-I en Trident-II studie is voor de screening op down-, 

edwards- en patausyndroom. Bij de NIPT als eerste screeningstest (Trident-II studie) kan de 

zwangere ervoor kiezen om wel of niet over nevenbevindingen te worden geïnformeerd. Bij de NIPT 

die door de PND-(satelliet)centra in de SPN-regio wordt aangevraagd na een verhoogde kansuitslag 

van de combinatietest (Trident-I studie), wordt altijd gekeken naar nevenbevindingen. In beide 

gevallen wordt niet gekeken naar de geslachtschromosomen.  

 

Verplichte nascholing: DIN 2.1 én nascholing counseling NIPT 

Counselors zijn verplicht om de DIN 2.1 én de nascholing counseling NIPT te volgen. Wij zullen dit 

in april 2017 controleren. Van counselors die deze nascholing niet hebben gevolgd, zullen wij de 

kwaliteitsovereenkomst counseling ontbinden. 

Indien u niet in staat bent om de nascholing counseling NIPT in maart 2017 te volgen bij een van de 

Regionale Centra, wilt u dat dan met opgave van reden melden via SPN@medzaken.umcn.nl. Ook 

voor vragen over de verplichte nascholing kunt u met ons contact opnemen via dit e-mailadres of 

via 024-3619603. 

 

DIN 2.1 

De Digitale Individuele Nascholing prenatale screening (DIN) geeft informatie over counseling, de 

prenatale screening, het vervolgonderzoek, nevenbevindingen, handelingsopties bij afwijkende 

uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, 

kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. De DIN 2.1 is de herziene 

versie van de DIN 2.0; deze is uitgebreid met informatie over de NIPT. In de DIN 2.1 is een link naar 

een instructiefilm opgenomen. Wij adviseren de DIN 2.1 voorafgaand aan de nascholing counseling 

NIPT te volgen. 

De DIN 2.1 is hier te vinden: DIN 2.1. U kunt deze downloaden (pdf-bestand). U dient de DIN 2.1 af 

te sluiten met een toets en hierop voldoende te scoren. De toets is rechtstreeks te benaderen via: 

toets DIN. 

 

Nascholing counseling NIPT op 23 en 28 maart 2017 

De SPN organiseert de nascholing counseling NIPT op donderdag 23 maart en dinsdag 28 maart 

2017 van 17.00-21.00 uur. Inmiddels hebben bijna 600 mensen zich aangemeld voor deze 

nascholing. Wij sturen de deelnemers halverwege maart per e-mail meer informatie over het 

programma en de locatie.  

Het programma voor de nascholing vindt u hier. Accreditatiepunten zijn aangevraagd bij KNOV, 

NVOG, BEN en V&VN. Deelname is gratis. Aanmelding is verplicht. Er is nog een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar. Als u zich nog niet hebt aangemeld voor een van de twee avonden, dan kunt 

u dat alsnog doen via ons aanmeldingsformulier. Wij sturen u dan bericht of u een plaats hebt. 

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: HUSPN@medzaken.umcn.nlUH. 

 

  

mailto:SPN@medzaken.umcn.nl
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Downscreening_en_twintigwekenecho/DIN_2_0_Nascholing_Prenatale_Screening_voor_counselors
https://leren.rivm.nl/projecten/Register.aspx?project=DIN
http://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/Programma%20--%20nascholing%20counseling%20NIPT.pdf
https://surveys.radboudumc.nl/crcn/index.php?r=survey/index&sid=626583&lang=nl
mailto:SPN@medzaken.umcn.nl
mailto:SPN@medzaken.umcn.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – maart 2017, nummer 50 

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale coördinatiecentrum 

voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale 

en landelijke organisatie van prenatale screening.  

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

NIPT actuele informatie 

NIPT exclusiecriteria 

NIPT als vervolgonderzoek (Trident-1) 

NIPT aanvraag via Peridos 

NIPT toestemming 

NIPT uitslag via Peridos 

NIPT bloedafnamelocaties 

NIPT - niet vergeten! 

Wijzigingen counseling 

DIN 2.1 instructiefilm counseling beschikbaar 

SPN nieuwe website en nieuw e-mailadres 

 

 

 

 

NIPT actuele informatie 

De invoerdatum van NIPT als eerste screeningstest per 1 april nadert snel. Er is steeds meer duidelijk 

over de logistiek van NIPT. Via de SPN-nieuwsbrief informeren we u over de laatste ontwikkelingen. 

Op www.rivm.nl vindt u actuele informatie over: 

• vergelijking tussen de combinatietest en NIPT 

• meer over NIPT 

• veelgestelde vragen met antwoorden   

Verder kunt u daar ook informatiematerialen vinden ter ondersteuning van het counselingsgesprek, 

zoals de nieuwe folder screening op down-, edwards- en patausyndroom en de gespreksleidraad 

NIPT voor counselors. In deze gespreksleidraad is een lijst van zaken opgenomen die aan de orde 

moeten komen tijdens het counselingsgesprek over prenatale screening. 

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Combinatietest_en_NIPT
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Combinatietest_en_NIPT/De_NIPT
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Veelgestelde_vragen
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Informatiematerialen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/Downscreening/Informatiekaart_prenatale_screening_op_down_edwards_en_patausyndroom%3Aisrul3ByQVOttxmQoUk5Qg.org
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/Downscreening/Gespreksleidraad_NIPT_voor_counselors.org
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/Downscreening/Gespreksleidraad_NIPT_voor_counselors.org
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NIPT exclusiecriteria 

Wanneer komt een zwangere niet in aanmerking voor de NIPT (Trident-2)?  

• Als zij zwanger is van een dichoriale tweeling.  

• Als er sprake is van een vanishing twin (tweede lege vruchtzak).  

• Als bekend is dat er sprake is van echoscopisch vastgestelde afwijkingen bij de foetus (waaronder 

ook een NT ≥ 3,5 mm).  

• Als de zwangere (en/of haar partner) zelf een chromosoomafwijking heeft, behalve als het een 

Robertsoniaanse translocatie (13;21) betreft. (Deze zwangeren verwijzen voor counseling in een 

PND-(satelliet)centrum).  

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

• Als de zwangere in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaan-

transplantatie of immunotherapie heeft gehad.  

• Als de zwangere jonger is dan 18 jaar.  

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

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

• Als de zwangere geen Nederlandse zorgverzekering heeft (nadere informatie hierover volgt via 

www.rivm.nl). 

 

NIPT als vervolgonderzoek (Trident-1) 

Heeft een zwangere een verhoogde kans als resultaat van de combinatietest of een medische 

indicatie voor onderzoek naar down-, edwards- of patausyndroom? Dan dient u de zwangere te 

verwijzen naar een PND-(satelliet)centrum in de regio. Daar krijgt de zwangere een counselings-

gesprek en krijgt zij de keuze voor verder onderzoek. Hieronder zijn deze PND-centra vermeld:  

• Radboudumc in Nijmegen  

• Rijnstate ziekenhuis in Arnhem  

• Gelderse Vallei in Ede  

• Medisch Spectrum Twente in Enschede  

• Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch  

• ETZ – locaties TweeSteden en St. Elisabeth in Tilburg  

Als de zwangere kiest voor NIPT, dan overlegt de PND-gynaecoloog met haar op welke manier NIPT 

wordt aangevraagd en gefinancierd. De kosten van NIPT via de Trident-1-studie komen ten laste van 

het eigen risico van de zwangere. Dat betekent dat zij mogelijk meer dan €175 voor NIPT zou betalen. 

Het PND-centrum kan voor deze zwangeren echter NIPT aanvragen voor €175. 

 

NIPT aanvraag via Peridos  

Als een zwangere NIPT wenst, kan de counselor NIPT aanvragen via Peridos. Let op:  

• Alle counselors moeten kunnen inloggen in Peridos! Controleer nu al of kunt inloggen. Bij 

problemen kan uw zorginstellingbeheerder voor Peridos u helpen, of neem contact op met de SPN 

via spn-regionijmegen@radboudumc.nl of 024 369603. 

• Counselors die in meer dan één praktijk werken, bijvoorbeeld als waarnemer, moeten bij het 

inloggen in Peridos erop letten dat zij inloggen bij de juiste praktijk. De NIPT-uitslag gaat namelijk 

naar de praktijk die in Peridos geselecteerd is. In Peridos ziet u in de rechterbovenhoek voor 

welke praktijk u bent ingelogd. 

• Het aanvraagformulier zit in Peridos onder het tabblad “Zorgverlening”. U moet het BSN en de 

geboortedatum van de zwangere invullen. Controleer dit goed! Mogelijk staat de zwangere al in 

Peridos. Ga dan na of deze zwangerschap al in Peridos bekend is. Vul aan als de gegevens nog 

niet bekend zijn.  

• Een aanvraag mag pas ingediend worden in Peridos als de zwangere heeft besloten NIPT te laten 

doen. Pas dan kan ook het aanvraagformulier voor de bloedafname geprint worden (via “valideer 

en print”). Dit aanvraagformulier moet de zwangere meenemen naar de bloedafnamelocatie, 

samen met het geprinte e-ticket waaruit blijkt dat ze de NIPT betaald heeft (via iDEAL op de 

website: www.niptbetalen.nl).  

• De counselor kan het NIPT-aanvraagformulier in Peridos gedeeltelijk invullen en het concept 

opslaan. Zodra de zwangere besloten heeft NIPT te laten doen, kan de counselor de aanvraag in 

Peridos afronden. Of een praktijkassistent kan dit afronden onder verantwoordelijkheid van de 

counselor. De praktijkassistent moet hiervoor een account hebben in Peridos als ‘praktijk-

ondersteuner NIPT’. Veel praktijken en ziekenhuizen hebben inmiddels aan ons doorgegeven of, 

en zo ja welke, praktijkassistenten een account als praktijkondersteuner NIPT nodig hebben (in 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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antwoord op onze e-mail van 13-02-2017). Heeft uw praktijk dit nog niet geregeld, neem dan 

alsnog contact met ons op: spn-regionijmegen.nl@radboudumc.nl.  

• Het NIPT-laboratorium controleert bij alle aanvragen via Peridos of het bloed ontvangen is. Indien 

geen bloed ontvangen is, dan wordt contact opgenomen met de aanvrager. De counselor hoeft 

dus niet bij het laboratorium na te vragen of het bloed ontvangen is. 

Meer informatie over de wijze van NIPT aanvragen in Peridos vindt u in bijgaande dia’s en in de 

handleiding via www.peridos.nl (eind maart gereed). 

 

NIPT toestemming  

De zwangere én de counselor moeten het toestemmingsformulier voor deelname aan de Trident-2 

studie ondertekenen. De zwangere krijgt een niet-ondertekend toestemmingsformulier mee. U vindt 

dit toestemmingsformulier in Peridos.  

Advies: leg een stapel toestemmingsformulieren klaar. De counselor kan de zwangere alvast vragen 

om dit formulier te ondertekenen, ook als de zwangere nog niet zeker weet of ze NIPT wil. Als de 

zwangere geen NIPT wenst, kunt u het toestemmingsformulier vernietigen. Van zwangeren die 

deelnemen aan NIPT dient u het ondertekende toestemmingsformulier 15 jaar te bewaren 

(vooralsnog als papieren versie).  

Meer informatie over de toestemming voor NIPT vindt u in bijgaande dia’s en in de handleiding via 

www.peridos.nl (eind maart gereed). 

 

NIPT uitslag via Peridos  

Het laboratorium stuurt de uitslagen van NIPT naar Peridos; daar kunnen de counselingspraktijken 

de uitslag inzien. Een aantal praktische zaken bij de uitslag: 

• Zodra een NIPT-uitslag bekend is, krijgt de counselingspraktijk op het algemene e-mailadres een 

melding. Uw zorginstellingsbeheerder voor Peridos kan in Peridos aangeven hoe vaak de praktijk 

dergelijke notificaties wenst te krijgen.  

• In Peridos komen alle NIPT-uitslagen in een praktijkoverzicht te staan. Dit zijn pdf-documenten.  

• Alleen counselors kunnen deze pdf-documenten openen en dus de uitslagen inzien. Praktijk-

ondersteuners zijn hiervoor niet bevoegd. 

• Voor iedere NIPT-uitslag staan er in Peridos bij een gunstige uitslag twee verschillende pdf-

documenten klaar: één voor de counselor en één voor de zwangere. Bij een ongunstige uitslag, 

staat er echter alleen een uitslag voor de counselor klaar.  

• De counselor is ervoor verantwoordelijk om de uitslag aan de zwangere te geven. U kunt hiervoor 

het pdf-bestand downloaden vanuit Peridos. 

• Bij een vermoeden van down-, edwards- of patausyndroom of een nevenbevinding belt of e-mailt 

het laboratorium de counselor. 

• Bij een vermoeden van down-, edwards- of patausyndroom belt de counselor de zwangere en 

verwijst haar naar een PND-(satelliet)centrum voor counseling over vervolgonderzoek. 

• Bij een nevenbevinding neemt de counselor contact op met de zwangere en verwijst haar naar 

het PND-centrum in het Radboudumc. De zwangere krijgt dan op korte termijn (streven binnen 2 

werkdagen) een counselingsgesprek met een klinisch geneticus en een PND-gynaecoloog. 

Meer informatie over de wijze van uitslagen van NIPT via Peridos vindt u in bijgaande dia’s (informatie 

kan nog enigszins wijzigen) en in de handleiding via www.peridos.nl (eind maart gereed). 

 

NIPT bloedafnamelocaties  

Waar de bloedafname voor NIPT plaatsvindt, is nog niet precies bekend. Het aantal 

bloedafnamelocaties zal beperkt zijn tot grote bloedafnamelocaties. Redenen daarvoor zijn: 

• Logistiek – bevoorrading van en inzameling bij de bloedafnamelocaties; speciale buizen met 

instructies; beperkte houdbaarheid van de buizen. 

• Kwaliteit – bloedafnamelocaties moeten geaccrediteerd zijn volgens ISO15189/CCKL.  

Verwijs de zwangere naar een bloedafnamelocatie zo dicht mogelijk in de buurt. Zodra de locaties 

bekend zijn, zullen deze vermeld worden op www.meerovernipt.nl. 

 

mailto:spn-regionijmegen.nl@radboudumc.nl
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/Peridos_aanvraag_NIPT.pdf
http://www.peridos.nl/
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/Peridos_toestemming_Trident-2.pdf
http://www.peridos.nl/
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/Peridos_uitslag_NIPT.pdf
http://www.peridos.nl/
http://www.meerovernipt.nl./
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NIPT - niet vergeten! 

• Voor de NIPT-aanvraag moet de zwangerschapsduur zijn vastgesteld via een termijnecho. Als de 

termijnecho meer dan een 1 week geleden is bij de NIPT-aanvraag, dan moet de vitaliteit 

wederom worden vastgesteld (via echo of doppler). 

• Voordat de zwangere bloed kan laten prikken moet ze eerst de eigen bijdrage van € 175 betalen 

via iDEAL op de website: www.niptbetalen.nl. Het e-ticket moet de zwangere inleveren bij de 

bloedafname. 

• De NIPT-uitslag zal in april vertraagd zijn: mogelijk moet de zwangere een maand op de uitslag 

wachten. Hou daarmee rekening bij de NIPT-aanvraag.  

• Bestellen van nieuwe folders screening op down-, edwards- en patausyndroom. Oude folders na 

1 april 2017 niet meer gebruiken. 

• Counselors: controleer of u kunt inloggen in Peridos! 

Voor meer informatie: SPN-nieuwsbrief 49. 

 

Wijzigingen counseling 

In vorige nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat er veranderingen komen in de organisatie van 

de counseling. De counseling zal op één moment gaan plaatsvinden; mogelijk doet u dit al in uw 

praktijk. Tijdens één afspraak wordt dan gecounseld over zowel de screening op down-, edwards- en 

patausyndroom, als over de screening met de 20-wekenecho. De counseling zal in een apart gesprek 

plaats moeten vinden (dus los van de intake). Voor het counselinggesprek moet dertig minuten 

beschikbaar zijn. Deze wijzigingen gaan in per 1 juli 2017.  

Op www.rivm.nl vindt u voorbeelden voor de planning van de aparte counselingsgesprekken. In de 

gespreksleidraad NIPT voor counselors is in hoofdstuk 6 een lijst van zaken opgenomen die aan de 

orde moeten komen tijdens het counselingsgesprek. 

 

DIN 2.1 instructiefilm counseling beschikbaar  

De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) heeft de instructiefilm "Counseling 

Prenatale Screening" uitgebracht. De film geeft voorbeelden van counseling in de praktijk. In een 

rollenspel worden verschillende scenario’s doorgenomen en becommentarieerd. De film dient als 

illustratie bij de DIN 2.1. U vindt de film hier. Het wachtwoord is “DIN2.1”. 

 

SPN nieuwe website en nieuw e-mailadres 

De SPN heeft een nieuwe website. Het algemene adres van de website is hetzelfde gebleven: 

www.spn-regionijmegen.nl. Wij hopen dat u deze website duidelijk vindt. Reacties horen we graag. 

Ook ons algemene e-mailadres is gewijzigd in: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

 

 

 

  

http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/SPN-nieuwsbrief-49-17.081.pdf
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Counseling/Voorbeeldscenario_s_invoering_consult_counseling
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/Downscreening/Gespreksleidraad_NIPT_voor_counselors.org
https://vimeo.com/207470200
http://www.spn-regionijmegen.nl/
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – maart 2017, nummer 51 

 

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale coördinatiecentrum 

voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale 

en landelijke organisatie van prenatale screening.  

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

NIPT – actuele informatie 

Digitale counselingmodule: inclusief screening op down-, edwards- en patausyndroom 

Nieuwe folder in 10 talen 

NIPT – komt de zwangere in aanmerking voor NIPT? 

NIPT – bij vanishing twin? 

NIPT – handleidingen Peridos 

NIPT – kosten 

NIPT – bloedafnamelocaties 

NIPT – bloed aangekomen in lab? 

NIPT – mislukte test en dan? 

NIPT – vermoeden van down-, edwards- of patausyndroom 

NIPT – uitslag: nevenbevinding 

NIPT – niet vergeten! 

 

 

 

 

NIPT – actuele informatie 

De invoering van NIPT als eerste screeningstest per 1 april is bijna een feit. Te verwachten is dat 

komende periode enkele aanpassingen gedaan zullen worden in de logistiek. Via de SPN-nieuwsbrief 

en de SPN-website informeren we u over de laatste ontwikkelingen. 

Voor actuele informatie over NIPT: www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt. 

Voor een overzicht waar u met uw vragen terecht kunt: contact. 

 

 

http://www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt/nipt-informatie
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Contact
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Digitale counselingmodule: inclusief screening op down-, edwards- en patausyndroom 

Voor zwangeren en hun partners die meer willen weten over prenatale screening is de ‘digitale  

counselingmodule prenatale screening’ ontwikkeld. Deze bevatte al informatie over de 20-wekenecho 

en twee keuzehulpen, een voor ieder screeningstraject. Nu is de counselingmodule uitgebreid met 

informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom. 

De keuzehulpen “Bewust kiezen” kunnen de zwangere helpen haar gedachten te structureren. Er is 

een keuzehulp voor screening op down-, edwards- en patausyndroom en een voor screening via de 

20-wekenecho. De zwangere kan een overzicht printen van de antwoorden op de vragenlijst en 

meenemen naar het counselinggesprek. Er worden tips gegeven voor overleg met de partner (of 

anderen) over prenatale screening. Ook zijn er ervaringsverhalen opgenomen. 

De digitale counselingmodule is geen vervanging van het counselinggesprek maar een aanvulling 

daarop. Wij adviseren u zwangeren bij aanmelding al te wijzen op deze website. Ook vragen wij u 

op uw website te linken naar de digitale counselingmodule. De module is te vinden op: 

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.  

 

Nieuwe folder in 10 talen  

De nieuwe folder over de screening op down-, edwards- en patausyndroom is per 1 april in 10 talen 

beschikbaar op www.rivm.nl. 

 

NIPT – komt de zwangere in aanmerking voor NIPT? 

Voor NIPT als eerste screeningstest gelden exclusiecriteria. Als u twijfelt of een zwangere in 

aanmerking komt voor NIPT, dan kunt u contact opnemen met een van de PND-(satelliet)centra. 

 

NIPT – bij vanishing twin? 

Een vanishing twin is een tweelingzwangerschap in aanleg waarbij één vitaal embryo wordt gezien 

en een tweede vruchtzak met óf een niet-vitaal embryo óf geen embryo. Voor de NIPT gelden beide 

situaties als exclusiecriterium, ook als er sprake is van een grotere meerling (bijvoorbeeld een vitale 

tweeling met daarnaast een lege vruchtzak of een niet-vitaal embryo). 

 

NIPT – handleidingen Peridos 

Uitgebreide en korte handleidingen zijn beschikbaar voor de aanvraag (inclusief toestemming) en de 

uitslag van NIPT via Peridos: www.peridos.nl. Ook vindt de zorginstellingsbeheerder op deze website 

hoe notificaties van de uitslagen ingesteld kunnen worden.  

Als er vragen over Peridos blijven bestaan, kunt u met de SPN contact opnemen via: 

spn-regionijmegen@radboudumc.nl of 024-3619603. 

 

NIPT – kosten  

Een deel van de kosten voor de NIPT betaalt de zwangere zelf; het grootste deel subsidieert VWS. 

Voor de verrekening met de NIPT-laboratoria is het belangrijk dat de zwangere de NIPT betaalt 

voorafgaand aan de bloedafname en dat zij een geprint betaalbewijs meeneemt. 

De zwangere kan de eigen bijdrage van €175 betalen via iDEAL op de website: www.niptbetalen.nl. 

Deze website is nu beschikbaar. Op deze website staan ook antwoorden op veelgestelde vragen en 

contactgegevens voor uw overige vragen over de betaling. 

Op het bloedafnameformulier is uitgelegd welke gegevens de zwangere nodig heeft om te betalen. 

Na betaling ontvangt zij via de e-mail een e-ticket. Dit e-ticket dient zij te printen en in te leveren 

bij de bloedafname.  

Als de NIPT mislukt, dan kan de test kosteloos herhaald worden. Adviseer de zwangere daarom de 

e-mail met het e-ticket te bewaren totdat de uitslag bekend is.  

 

NIPT – bloedafnamelocaties  

De eerste bloedafnamelocaties zijn bekend gemaakt op www.meerovernipt.nl. Te verwachten is dat 

het aantal locaties de komende maanden zal toenemen. Wilt u de zwangere verwijzen naar een 

bloedafnamelocatie zo dicht mogelijk in de buurt. 

Op deze website staan ook antwoorden op veelgestelde vragen en een contactformulier voor uw 

overige vragen over de bloedafnamelocaties. 

 

https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/keuzehulp-bewust-kiezen-dep
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/keuzehulp-bewust-kiezen-seo
http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Informatiematerialen
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Combinatietest_en_NIPT/De_NIPT
http://www.peridos.nl/nipt/
mailto:spn%1Eregionijmegen@radboudumc.nl
http://www.niptbetalen.nl/
http://www.meerovernipt.nl/content/bloedafname-locaties-0
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NIPT – bloed aangekomen in lab? 

Het NIPT-laboratorium controleert bij alle aanvragen via Peridos of het bloed ontvangen is. Indien 

geen bloed ontvangen is, dan wordt contact opgenomen met de aanvrager. De counselor hoeft dus 

niet bij het laboratorium na te vragen of het bloed ontvangen is. 

Als er toch vragen zijn voor het NIPT-laboratorium in Maastricht kunt u contact opnemen via 

nipt@mumc.nl en telefonisch 043 387 1272 of 043 387 1273 (stafsecretariaat  laboratorium Klinische 

Genetica).  

 

NIPT – mislukte test en dan? 

Als de NIPT mislukt is, dan kan de zwangere opnieuw bloed laten afnemen. De counselor vult dan 

een nieuw aanvraagformulier in Peridos in, en geeft dit mee aan de zwangere. De zwangere hoeft 

voor deze herhaling niets te betalen. Wel dient ze het e-ticket opnieuw te printen en in te leveren bij 

de bloedafname. 

  

NIPT – vermoeden van down-, edwards- of patausyndroom  

Bij een vermoeden van down-, edwards- of patausyndroom belt of e-mailt het laboratorium de 

counselor. In Peridos staat dan alleen een NIPT-uitslag voor de counselor, niet voor de zwangere. 

De counselors belt vervolgens de zwangere en verwijst haar naar een PND-(satelliet)centrum voor 

counseling over vervolgonderzoek. 

 

NIPT – uitslag: nevenbevinding  

Bij een nevenbevinding belt de klinisch geneticus de counselor. In Peridos staat dan alleen een NIPT-

uitslag voor de counselor, niet voor de zwangere. De counselor neemt vervolgens contact op met de 

zwangere en verwijst haar naar het PND-centrum in het Radboudumc in Nijmegen. De zwangere 

krijgt dan op korte termijn (streven binnen 2 werkdagen) een counselinggesprek met een klinisch 

geneticus en een PND-gynaecoloog. Hierin worden de mogelijke consequenties en de opties voor 

vervolgonderzoek besproken. 

Voor meer informatie over de nevenbevindingen: zie Gespreksleidraad NIPT paragraaf 3.8 en DIN 2.1 

paragraaf 5.3.  

 

NIPT – niet vergeten! 

• Voor de NIPT-aanvraag moet de zwangerschapsduur zijn vastgesteld via een termijnecho. Als de 

termijnecho meer dan een week geleden is bij de bloedafname voor NIPT, dan moet de vitaliteit 

wederom worden vastgesteld (via echo of doppler). 

• De NIPT-uitslag zal in april vertraagd zijn, zowel voor Trident-2 als Trident-1. Mogelijk moet de 

zwangere een maand op de uitslag wachten. Houd daarmee rekening bij de NIPT-aanvraag. Als 

een zwangere overweegt de zwangerschap te beëindigen indien haar kind een trisomie heeft, dan 

dient de bloedafname voor 17+0 weken zwangerschapsduur plaats te vinden.  

• Zorginstellingbeheerders: controleer het praktijkadres en telefoonnummer in Peridos. 

• Bestel nieuwe folders over de screening op down-, edwards- en patausyndroom via de webshop. 

Oude folders na 1 april 2017 niet meer gebruiken. 

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

 

  

mailto:nipt@mumc.nl
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/dep_seo/Gespreksleidraad_NIPT_voor_counselors.org
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Downscreening_en_twintigwekenecho/DIN_2_0_Nascholing_Prenatale_Screening_voor_counselors
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen/Bevolkingsonderzoek_en_u/Welke_bevolkingsonderzoeken_zijn_er/Folders_pre_en_neonatale_screeningen
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – april 2017, nummer 52 

 

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.  

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

NIPT – actuele informatie 

NIPT – eerste resultaten 

NIPT – wijziging proces bij mislukte test 

NIPT – concept aanvraag vanaf 6 weken 

NIPT – toestemmingsformulier 

NIPT – bloedafname in Nijmegen 

NIPT – uitslagbrief 

Extra nascholing counseling NIPT 

Digitale counselingmodule: wijze van aanbieden 

Wijzigingen in landelijke kwaliteitseisen 

Draaiboek 

NT-metingen 

 

 

 

 

NIPT – actuele informatie 

De invoering van NIPT als eerste screeningstest per 1 april is een feit. Het hele proces van counseling 

tot en met het geven van uitslagen is inmiddels in onze regio doorlopen. Tot nu toe zijn grote 

problemen uitgebleven. Wel zijn er kleine aanpassingen gedaan. Te verwachten is dat komende 

periode nog meer aanpassingen gedaan zullen worden in de logistiek. Via de SPN-nieuwsbrief en de 

SPN-website informeren we u over de laatste ontwikkelingen. 

Voor actuele informatie over NIPT: www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt. 

Voor een overzicht waar u met uw vragen over NIPT terecht kunt: contact. 

 

http://www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt/nipt-informatie
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Contact
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NIPT – eerste resultaten  

Op 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar gekomen voor alle zwangere 

vrouwen in Nederland via de TRIDENT-2 studie. De eerste uitslagen voor NIPT zijn inmiddels afgeven 

door de drie NIPT-laboratoria (VUmc, ErasmusMC en MUMC+). Vooralsnog is wordt in de meeste 

gevallen de uitslagtermijn van 10 werkdagen gehaald. 

Het aantal bloedafnamelocaties is de afgelopen twee weken uitgebreid tot 167. De komende tijd zal 

gekeken worden waar dit nog verder uitgebreid moet worden om voor zwangeren de reisafstand zo 

beperkt mogelijk te houden. Overigens zijn deze prikposten speciaal beschikbaar gekomen voor de 

NIPT. Dit betekent dat niet zonder meer ook bloed afgenomen wordt voor andere zwangerschaps-

bepalingen.  

Tot slot zijn er in de media vragen gesteld over de betrouwbaarheid van NIPT in Nederland. De 

TRIDENT-2 studie met de test zoals we die uitvoeren, heeft een vergunning van VWS. Deze 

vergunning is verstrekt na positief advies van de Gezondheidsraad, die de betrouwbaarheid 

uitgebreid heeft bestudeerd. Meer informatie met een toelichting op de cijfers kunt u lezen in het 

bericht: Betrouwbaarheid van de NIPT in Nederland. 

 

NIPT – wijziging proces bij mislukte test 

Als de NIPT mislukt is, dan kan de zwangere opnieuw bloed laten afnemen. Zij hoeft hier niet opnieuw 

voor te betalen. In Peridos is een nieuw aanvraagformulier beschikbaar voor de hertest NIPT. Op dit 

formulier staat aangegeven dat het een hertest is en dat de test reeds betaald is. De zwangere hoeft 

dus geen e-ticket meer in te leveren bij de bloedafname voor de hertest.  

De werkwijze in Peridos: U zoekt de zwangere op via BSN en geboortedatum. Daarna selecteert u 

de juiste zwangerschap. In het menu kiest u voor “Labaanvraag NIPT”. U kunt nu een tweede 

aanvraag doen via de knop “Labaanvraag NIPT toevoegen”. Het formulier is dan al gevuld met 

gegevens uit de voorafgaande aanvraag. U kunt deze informatie zonodig aanpassen. Het formulier 

voor de hertest geeft u mee aan de zwangere. Voor de uitgebreide handleiding zie: www.peridos.nl.  

 

NIPT – concept aanvraag vanaf 6 weken  

Het maken van een aanvraagformulier in Peridos (zowel in concept als definitief) was alleen mogelijk 

als de zwangere 11 weken zwanger is. Hiervoor was gekozen om ervoor te zorgen dat zwangeren 

niet te vroeg bloed laten afnemen. Als de zwangerschap nog niet zo ver gevorderd is, is de kans 

groter dat de NIPT mislukt of onbetrouwbaar is vanwege onvoldoende foetaal DNA in het bloed van 

de moeder.  

De aanvraag vanaf 11 weken bleek problemen te geven in de logistiek van de counselingspraktijken. 

Soms werd een onjuiste à terme datum ingevuld om alvast de aanvraag in te kunnen vullen. Daarom 

is Peridos aangepast: het maken van een concept-aanvraag is nu mogelijk vanaf een 

zwangerschapsduur van 6 weken. Het definitief maken van de aanvraag (en daarmee het printen 

van het formulier) blijft vooralsnog alleen mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van 11 weken. De 

termijnecho moet dan gedaan zijn en de juiste à terme datum moet ingevuld zijn in het aanvraag-

formulier. Binnenkort zal het bovendien niet meer mogelijk zijn om de à terme datum in Peridos aan 

te passen na de definitieve NIPT-aanvraag. Op het definitieve formulier (en niet op het concept-

formulier) staat de informatie die de zwangere nodig heeft voor de betaling van de NIPT. 

 

NIPT – toestemmingsformulier 

Het toestemmingsformulier is alleen te printen voordat u de NIPT-aanvraag definitief maakt met 

“valideer en print”. Wij adviseren u een aantal toestemmingsformulieren op voorraad te hebben. 

U bewaart het getekende toestemmingsformulier (op papier); de zwangere krijgt een ongetekend 

exemplaar mee. Het blijkt dat zwangeren deze soms afgeven bij de bloedafname; dat is niet de 

bedoeling. Zij dient alleen het bloedafnameformulier en het e-ticket af te geven bij de bloedafname. 

 

NIPT – bloedafname in Nijmegen 

In het Radboudumc neemt men bloed af voor NIPT bij zwangeren die begeleid worden door de 

afdeling Verloskunde en Gynaecologie. Het is niet de bedoeling dat counselors buiten het 

Radboudumc voor bloedafname verwijzen naar het Radboudumc. De locatie Geert Grooteplein in 

Nijmegen is bovendien moeilijk te bereiken; op de locatie Dekkerswald in Groesbeek zijn geen 

bloedafnamesets beschikbaar. In Nijmegen kunnen zwangeren die voor NIPT bloed willen laten 

afnemen terecht in het Verloskundig Centrum Nijmegen. 

http://www.meerovernipt.nl/
http://www.meerovernipt.nl/content/bloedafname-locaties-0
https://www.vumc.nl/onderzoek/nieuws/betrouwbaarheid-van-de-nipt-in-nederland/
http://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2017/04/20170411_Invulinstructie-labaanvraag-formulier-NIPT-v1.1.pdf
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NIPT – uitslagbrief 

De uitslagbrief voor zwangeren die bij de NIPT gevraagd hebben om ook naar nevenbevindingen te 

kijken, geeft mogelijk enige onduidelijkheid. Of de juiste test is uitgevoerd, kunt u controleren op 

het uitslagformulier bij “keuze test” onder het kopje “labaanvraag”. Als de zwangere gevraagd heeft 

om ook naar nevenbevindingen te kijken, dan is bij “keuze test” vermeld: “T21, T18, T13 en 

nevenbevindingen”. Bij de uitslag staat alleen vermeld dat er geen aanwijzingen waren voor trisomie 

21, 18 of 13. Ofschoon dus niet expliciet iets is vermeld over nevenbevindingen, betekent deze 

uitslag dat er ook geen nevenbevindingen zijn gevonden. Bovendien is er in Peridos alleen een pdf-

bestand met de uitslag voor de zwangere beschikbaar als er geen afwijkingen zijn gevonden. 

Overigens kunnen alleen counselors de uitslagen in Peridos bekijken; praktijkassistenten zijn 

daarvoor niet bevoegd. 

 

Extra nascholing counseling NIPT 

Voor counselors prenatale screening die in maart niet aanwezig konden zijn bij een van de 

nascholingen counseling NIPT, is er een extra mogelijkheid om deze nascholing alsnog te volgen. 

Deze nascholing is op 15 juni 2017 van 17:30 tot 21:00 uur in het UMC Utrecht. De nascholing is 

gratis. U dient zich wel op te geven via www.spsru.nl; dit kan vanaf mei. 

Deze extra nascholing is primair bedoeld voor counselors die een contract hebben met één van de 

regionale centra en voor studenten verloskunde die binnenkort afstuderen. Indien er plaatsen over 

zijn, kunnen andere belangstellenden deelnemen. 

 

Digitale counselingmodule: wijze van aanbieden 

Voor zwangeren en hun partners die meer willen weten over prenatale screening is er de digitale 

counselingmodule prenatale screening www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Het bevat 

informatie over de prenatale screening en twee keuzehulpen, een voor ieder screeningstraject. 

Op de www.rivm.nl vindt u adviezen over de manier waarop u deze counselingmodule onder de 

aandacht van zwangeren kunt brengen. Ook staan daar voorbeeldteksten die u kunt gebruiken op 

uw website, in sms-berichten of e-mails aan de zwangere. 

 

Wijzigingen in landelijke kwaliteitseisen 

Door de invoering van de TRIDENT-2 studie per 1 april 2017 en enkele organisatorische verande-

ringen in het programma prenatale screening, is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de landelijke 

kwaliteitseisen. Hieronder volgt een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen in de verschillende 

kwaliteitseisen met links naar de nieuwe versies. 

• Kwaliteitseisen counselor prenatale screening: 

Het doel om de kwaliteit van de counseling te verbeteren heeft tot een aantal wijzigingen in de 

kwaliteitseisen geleid: melden van www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl, tijdslot 

counselinggesprek minimaal 30 minuten, counselinggesprek los van intake, counseling prenatale 

screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO in één gesprek, en eisen aan de 

bijscholing van counselors. 

• Kwaliteitseisen informed consent en privacy: 

Toegevoegd is het toestemmingsformulier prenatale screening met NIPT als voorwaarde voor 

deelname aan de TRIDENT-2 studie. 

• Kwaliteitseisen SEO: 

De verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor het stellen van een indicatie voor GUO-I 

en dient te zorgen voor een verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Als een 

zwangere die een indicatie heeft voor GUO-I toch bij de counselor komt voor counseling over het 

SEO en kiest voor een SEO, dan dient de counselor deze keuze met toelichting van reden te 

noteren in het dossier en in de verwijsbrief voor het SEO. 

• Kwaliteitseisen SEO-echoscopist: 

Toegevoegd zijn de voorwaarden voor een SEO-echoscopist die ooit een kwaliteitsovereenkomst 

heeft gehad en een nieuwe kwaliteitsovereenkomst wenst in een andere regio. 

De paragraaf over verwijzing en verantwoordelijkheden is verwijderd; dit is wel vermeld in de 

kwaliteitseisen voor het SEO. 

• Kwaliteitseisen NT-echoscopist: 

Toegevoegd zijn de voorwaarden voor een NT-echoscopist die ooit een kwaliteitsovereenkomst 

heeft gehad en een nieuwe kwaliteitsovereenkomst wenst in een andere regio. 

 

http://www.spsru.nl/
http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Counseling/Zo_brengt_u_www_onderzoekvanmijnongeborenkind_nl_onder_de_aandacht
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=ad3d3f25-3103-4087-9452-df219e06f95e&type=pdf&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=1845d1d6-5754-4b67-bcc6-267600603d8a&type=pdf&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=88dfa243-4937-4108-bdb4-eb5a1e6ba94c&type=pdf&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=95609a1a-c208-4e20-b60f-4ca27ba4af59&type=pdf&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c69b1505-f0c6-4793-ad92-d8f762506c97&type=pdf&disposition=inline
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Draaiboek 

Teksten in het draaiboek zijn aangepast vanwege de invoering van TRIDENT-2. Verder is onder meer 

de rol van de Programmacommissie Prenatale Screening beschreven. Er is een sterker onderscheid 

gemaakt tussen operationele informatie (in het draaiboek) en achtergrondinformatie (hiervoor is 

verwezen naar de DIN 2.1). Een nieuwe versie van het draaiboek is te vinden op de website van het 

RIVM (versie 7.0, april 2017).  

 

NT-metingen 

De verwachting is dat het aantal zwangeren dat kiest voor de combinatietest zal afnemen na de 

invoering van de TRIDENT-2 studie. Hierdoor zullen minder NT-echoscopisten de norm voor het 

minimum aantal NT-metingen per jaar halen. Op landelijk niveau is afgesproken de aantallen te 

monitoren en dit later in het jaar te evalueren. Zo nodig zullen de beleidsafspraken gewijzigd worden.  

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Draaiboeken/Preventie_Ziekte_Zorg/Draaiboek_prenatale_screening_downsyndroom_en_Structureel_Echoscopisch_Onderzoek/Download/Draaiboek_prenatale_screening_downsyndroom_en_Structureel_Echoscopisch_Onderzoek.pdf
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – mei 2017, nummer 53 

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

NIPT – actuele informatie 

NIPT – bloed niet aangekomen in NIPT-lab? 

Wijziging betalingsbewijs NIPT – papier of digitaal 

Uitstel reactie VWS op advies Gezondheidsraad 

Peridos – gegevensaanlevering 2016 

Extra nascholing counseling NIPT 

Symposium evaluatie van de 20-wekenecho 

 

 

 

NIPT – actuele informatie 

Sinds 1 april is circa 6.000 keer de NIPT uitgevoerd in Nederland. Tot nu toe zijn grote problemen 

uitgebleven. Wel zijn er kleine aanpassingen gedaan. Te verwachten is dat komende periode nog 

meer aanpassingen gedaan zullen worden in de logistiek. Via de SPN-nieuwsbrief en de SPN-website 

informeren we u over de laatste ontwikkelingen. 

Voor actuele informatie over NIPT: www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt. 

Voor een overzicht waar u met uw vragen over NIPT terecht kunt: contact. 

 

NIPT – bloed niet aangekomen in NIPT-lab? 

Vanuit Peridos krijgt u nog niet automatisch een melding als u voor een zwangere NIPT aangevraagd 

hebt, maar het NIPT-laboratorium geen bloed heeft ontvangen binnen een redelijke termijn. In zo’n 

situatie kan het zijn dat de zwangere toch niet de NIPT laat doen of gewacht heeft met de 

bloedafname. Laat de uitslag echter lang op zich wachten, dan kunt u in Peridos controleren of het 

laboratorium het bloed heeft ontvangen. In dat geval is de labaanvraag niet meer te wijzigen en zijn 

de knoppen onderaan het aanvraagformulier grijs. 

Wij zullen de counselingspraktijken voorlopig wekelijks attenderen als er van een zwangere geen 

bloed ontvangen in twee situaties: (1) de NIPT is tenminste 14 dagen geleden aangevraagd, en (2) 

de NIPT is tenminste 7 dagen geleden aangevraagd terwijl de zwangerschap relatief ver gevorderd 

is. Eind mei gaan deze notificaties wel via Peridos. Ook zal het dan mogelijk zijn om NIPT-aanvragen 

te verwijderen uit Peridos indien de zwangere toch geen NIPT laat doen. 

http://www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt/nipt-informatie
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Contact
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Wijziging betalingsbewijs NIPT – papier of digitaal 

Vanaf 8 mei 2017 kan de zwangere het betaalbewijs van de NIPT digitaal via smartphone of tablet 

laten zien bij de bloedafnamelocatie. Als de zwangere NIPT betaalt via www.niptbetalen.nl, dan krijgt 

zij een betalingsbewijs gestuurd naar het opgegeven e-mailadres. De zwangere hoeft dus niet meer 

per se het betalingsbewijs van de NIPT te printen. Indien de zwangere geen bewijs (op papier of 

digitaal) kan laten zien, wordt geen bloed afgenomen voor de NIPT. 

 

Uitstel reactie VWS op advies Gezondheidsraad  

Eind december 2016 heeft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS een advies uitgebracht 

over de prenatale screening. De Gezondheidsraad adviseert om vrouwen tijdens hun zwangerschap 

al rond dertien weken een echo aan te bieden als onderdeel van het programma van prenatale 

screening. Daarbij zou nog wel onderzocht moeten worden wat zo’n vroege echo precies oplevert en 

hoe vrouwen deze ervaren. De minister van VWS had aangegeven uiterlijk april 2017 hierop te 

reageren. Inmiddels is dit advies tot controversieel onderwerp verklaard en is besloten dat het 

volgende kabinet zal reageren op dit advies. 

 

Peridos – gegevensaanlevering 2016  

De meeste centra hebben inmiddels hun registratiegegevens over 2016 aangeleverd aan Peridos. 

Hartelijk dank daarvoor! Vanaf juni 2017 beschouwen we de gegevens over 2016 als definitief. Dan 

gaan we deze gegevens analyseren en rapporteren. 

Na uw vorige aanlevering aan Peridos hebben we u per e-mail geïnformeerd over eventuele fout-

meldingen en onvolledigheden. Mocht het nodig zijn om de gegevens over 2016 verder aan te vullen 

of te corrigeren, wilt u dat dan de komende weken doen? 

Voor vragen over het aanleveren van gegevens aan Peridos kunt u contact opnemen met Marijn 

Brouwers (024 3666421) of Inge Verhoogt (024 3666418). 

 

Extra nascholing counseling NIPT 

Voor counselors prenatale screening die in maart niet aanwezig konden zijn bij een van de 

nascholingen counseling NIPT, is er een extra mogelijkheid om deze nascholing alsnog te volgen. 

Deze nascholing is op 15 juni 2017 van 17:30 tot 21:00 uur in het UMC Utrecht. De nascholing is 

gratis. U dient zich wel op te geven via www.spsru.nl. 

Deze extra nascholing is primair bedoeld voor counselors die een contract hebben met een van de 

regionale centra en voor studenten verloskunde die binnenkort afstuderen. Indien er plaatsen over 

zijn, kunnen andere belangstellenden deelnemen. 

 

Symposium evaluatie van de 20-wekenecho 

Op 21 juni 2017 van 12.30-17.00 organiseert de SPSNN en het UMCG een symposium in Groningen 

waarin de resultaten van het evaluatieonderzoek van het SEO gepresenteerd worden. Voor meer 

informatie: symposium evaluatie SEO.  

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

  

http://www.niptbetalen.nl/
http://www.spsru.nl/pages/screening/nascholing.php
http://www.sps-noordoost.nl/nieuws/newsitem/23-symposium-evaluatie-van-de-20-weken-echo.html
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – juni 2017, nummer 54 

 

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.  

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

NIPT – actuele informatie 

NIPT – definitieve aanvraag vanaf 10 weken 

NIPT – intrekken labaanvraag 

NIPT – toestemmingsformulier 

NIPT – vertraging uitslagenscherm opgelost 

NIPT – vragen of problemen bij labaanvraag in Peridos 

NIPT – bloedafname binnen de regio 

Combinatietest – uitslag vertraagd 

SPN Kwaliteitsjaarverslag 2016 

Landelijke monitor 2015 

 

 

 

NIPT – actuele informatie 

Sinds de invoering van NIPT per 1 april 2017 zijn er steeds kleine aanpassingen in de logistiek. Via 

de SPN-nieuwsbrief en de SPN-website informeren we u over de laatste ontwikkelingen. 

Voor actuele informatie over NIPT: www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt. 

 

NIPT – definitieve aanvraag vanaf 10 weken  

Het maken van een concept-aanvraag voor NIPT is mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van 6 

weken. Het definitief maken van de aanvraag (en daarmee het printen van het formulier) was alleen 

mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van 11 weken. Dit is gewijzigd. De definitieve aanvraag is 

nu mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van 10 weken. Print u het aanvraagformulier voor een 

zwangerschapsduur van 11 weken, dan staat op het aanvraagformulier vermeld vanaf welke datum 

het bloed afgenomen mag worden. Dat is namelijk ongewijzigd vanaf 11 weken zwangerschap. 

 

http://www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt/nipt-informatie
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NIPT – intrekken labaanvraag 

Het kan zijn dat na het printen van de NIPT-aanvraag de zwangere toch geen NIPT zal doen (bijv. 

vanwege een miskraam of de zwangere heeft zich bedacht). In Peridos is het nu mogelijk om in die 

gevallen de NIPT-aanvraag in te trekken. Ook is het nu mogelijk om NIPT-aanvragen die als concept 

zijn opgeslagen te verwijderen.  

Indien u in Peridos een NIPT-aanvraag voor NIPT in concept of definitief hebt gemaakt, maar de 

zwangere toch geen NIPT wil laten doen, dan is het nu mogelijk om de aanvraag in te trekken. 

Voor meer informatie: Invulinstructie labaanvraag formulier NIPT en Beknopte instructie intrekken 

labaanvraag NIPT. 

 

NIPT – toestemmingsformulier  

Het NIPT-laboratorium ontvangt regelmatig de toestemmingsformulieren voor Trident-2. Dat is niet 

de bedoeling. De ondertekende toestemmingsformulieren voor NIPT dienen door de counselor 

bewaard te worden. Nieuw is dat de toestemmingsformulieren voor de Trident-2-studie nu ook 

gescand/digitaal mogen worden opgeslagen bij de counselingspraktijk. De werkwijze is:  

• Scan het ondertekende formulier en controleer de leesbaarheid.  

• Sla het formulier veilig op in het dossier van de cliënt. 

• Zorg ervoor dat de formulieren terug te vinden zijn, voor het geval ze opgevraagd worden. 

Vermeld bijvoorbeeld de Peridoscode in de bestandsnaam. 

Het oorspronkelijke formulier kunt u dan vernietigen. 

Verder is het toestemmingsformulier voor de Trident-2-studie nu ook in het Engels beschikbaar. 

 

NIPT – vertraging uitslagenscherm opgelost 

Er zijn veel meldingen binnengekomen dat het scherm waarin de NIPT-uitslagen staan in Peridos 

traag werkte. Dit probleem is opgelost.  

 

NIPT – vragen of problemen bij labaanvraag in Peridos 

De Peridos helpdesk is beschikbaar bij vragen over: foutief ingevoerde BSN of geboortedatum, foutief 

ingevoerde à terme datum (als u deze niet meer kunt wijzigen), als de cliëntselectie niet lukt en bij 

technische problemen (bijvoorbeeld over opslaan en printen). 

Het e-mailadres van de Peridos helpdesk is: help@peridos.on.spiceworks.com. Vermeld in uw e-mail 

altijd de geboortedatum van de cliënt en de Peridoscode van de labaanvraag of het BSN. Vermeld u 

voor correctie van de geboortedatum zowel de foute als de juiste geboortedatum. 

Op de website van het RIVM vindt u een volledig overzicht van waar u met uw vragen over NIPT 

terecht kunt, zie: contact. 

 

NIPT – bloedafname binnen de regio  

In de SPN-regio moet het bloed voor NIPT gestuurd worden naar het laboratorium in Maastricht. Elke 

bloedafnamelocatie heeft maar één type bloedafnameset. Indien bloed wordt afgenomen buiten de 

regio van de SPN en Maastricht, wordt het bloed geanalyseerd door het NIPT-laboratorium in 

Amsterdam of Rotterdam. Wij adviseren u zwangeren te verwijzen naar een bloedafnamelocatie in 

de regio van de SPN of van Maastricht. 

 

Combinatietest – uitslag vertraagd 

Het aantal combinatietesten is door de invoering van de NIPT drastisch afgenomen. Dit heeft niet 

alleen gevolgen voor NT-echoscopisten en NT-echocentra, maar ook voor de screeningslaboratoria. 

Het screeningslaboratorium van het Rijnstate in Arnhem analyseert nu minder vaak de 

bloedmonsters: op 2 in plaats van 5 dagen per week. Hierdoor zullen de lab-uitslagen wat langer op 

zich laten wachten dan u gewend bent.  

 

SPN Kwaliteitsjaarverslag 2016 

Het kwaliteitsjaarverslag 2016 van de SPN is gereed. In het kwaliteitsjaarverslag leest u over de 

organisatie en bedrijfsvoering, over de activiteiten op gebied van contractering van de uitvoerders, 

deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. In het 

kwaliteitsjaarverslag is geen informatie opgenomen over de uitvoering van de prenatale screening 

in de regio. Zodra de gegevens in Peridos beschikbaar zijn, zal over de uitvoering van de prenatale 

screening in de regio apart gerapporteerd worden in de SPN-monitor en in de landelijke monitor.  

 

http://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2017/05/20170523_Invulinstructie-labaanvraag-formulier-NIPT-v1.3.pdf
http://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2017/05/20170523_Beknopte-instructie-intrekken-labaanvraag-NIPT-v1.0.pdf
http://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2017/05/20170523_Beknopte-instructie-intrekken-labaanvraag-NIPT-v1.0.pdf
http://www.meerovernipt.nl/content/trident-2-nipt-voor-alle-zwangeren
mailto:help@peridos.on.spiceworks.com
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Contact
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/17.145---SPN-kwaliteitsjaarverslag-2016---definitief.pdf
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Landelijke monitor 2015 

De landelijke monitor prenatale screening 2015 is beschikbaar. Hierin is de uitvoering van de 

prenatale screening in 2015 beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in 

Peridos. In 2015 waren er 145.419 zwangerschappen met een counselinggesprek, 56.685 met een 

combinatietest en 145.681 met een SEO. Deze verrichtingen werden gedaan door 3.320 counselors, 

315 NT-echoscopisten en 557 SEO-echoscopisten. Helaas is de informatie over vervolgonderzoek en 

zwangerschapsuitkomst in Peridos nog onvolledig, waardoor de screeningstesten op landelijk niveau 

niet goed te evalueren zijn. Het streven is om dit compleet te krijgen in volgende jaren.  

Voor de volledige publicatie: www.rivm.nl 

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/dep_seo/Monitor_screeningsprogramma_down_SEO
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – juli 2017, nummer 55 

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

NIPT – actuele informatie 

NIPT – uitslagbrief nevenbevindingen 

NIPT – overzicht NIPT-aanvragen in Peridos 

NIPT – bij correcte praktijk inloggen 

Wijzigen de counselors in uw praktijk? Meld het ons! 

Combinatietest – herinrichting proces 

Besluit invoering 13-wekenecho uitgesteld 

Resultaten van 10 jaar SEO 

Format kwaliteitsaudit echocentra 

Wijzigingen counseling per 1 juli 2017– herinnering 

Vaardighedentrainingen counseling 

Uw website: informatie en keuzehulp 

Voorlichtingsfilm 

Gegevens aanleveren aan Peridos 

Bereikbaarheid SPN 

 

 

 

NIPT – actuele informatie 

Sinds de invoering van NIPT per 1 april 2017 zijn er ruim 16.000 testen gedaan. Grote problemen 

zijn uitgebleven. Wel zijn er steeds kleine aanpassingen in de logistiek. Via de SPN-nieuwsbrief en 

de SPN-website informeren we u over de laatste ontwikkelingen. 

Voor actuele informatie over NIPT: www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt. 

Voor een overzicht van waar u met uw vragen over NIPT terecht kunt, zie: contact. 

 

NIPT – uitslagbrief nevenbevindingen 

De uitslagbrief van onderzoek naar NIPT met nevenbevindingen geeft soms verwarring. Als op het 

formulier onder labaanvraag, bij keuze test staat: “T21, T18, T13 en nevenbevindingen”, dan is ook 

gekeken naar de nevenbevindingen. Als er in de uitslagbrief niets staat over nevenbevindingen, dan 

betekent dit dat er geen aanwijzingen voor nevenbevindingen zijn gevonden. Dit is niet expliciet in 

de uitslag vermeld, omdat het niet het primaire doel van de NIPT is. Omdat dit soms vragen oproept, 

zal dit aangepast worden. U krijgt hier meer informatie over zodra deze wijziging is doorgevoerd.  

http://www.spn-regionijmegen.nl/screening/nipt/nipt-informatie
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Contact
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NIPT – overzicht NIPT-aanvragen in Peridos 

Vanaf 3 juli vindt u in Peridos een overzicht van NIPT-aanvragen van uw praktijk. Hiermee kunt u: 

• in de gaten houden of het bloed van de zwangere is aangekomen bij het laboratorium. De SPN 

stuurt u geen e-mail meer als het lab 14 dagen na de aanvraag geen bloed heeft ontvangen. 

• concept-aanvragen zien. Van hieruit kunt u de aanvraag eenvoudig openen en definitief maken. 

Indien een concept-aanvraag niet meer van toepassing is, kunt u deze verwijderen. 

De werkwijze is hieronder beschreven. 

U vindt het overzicht op het tabblad ‘zorgverlening’. Klik daar op ‘labaanvragen’. In de kolom ‘dagen 

open’ staat het aantal dagen na het printen van het aanvraagformulier vermeld als het laboratorium 

nog geen bloed heeft ontvangen. Als de zwangere na het printen van de aanvraag toch geen bloed 

voor NIPT laat afnemen, kunt u via het overzicht de aanvraag openen en op ‘intrekken’ klikken. Let 

op: Gebruik de optie ‘aanvraag intrekken’ alleen in deze situatie en niet om foutief ingevoerde 

gegevens te corrigeren! 

Meer informatie hierover vindt u in de handleidingen op www.peridos.nl.  

  

NIPT – bij correcte praktijk inloggen 

Als een counselor bij verschillende praktijken werkt en NIPT aanvraagt via Peridos, dan moet de 

counselor bij het inloggen de juiste praktijk selecteren. Die praktijk zal de uitslag van NIPT krijgen. 

Selecteert u per ongeluk de verkeerde praktijk, dan leidt dit tot een datalek, aangezien de NIPT-

uitslag kan worden ingezien door iemand die hier niet voor gerechtigd is. 

 

Wijzigen de counselors in uw praktijk? Meld het ons! 

Wanneer er nieuwe (waarnemend) counselors zijn in uw praktijk of wanneer counselors stoppen, wilt 

u dat dan aan ons melden, zodat wij deze informatie tijdig kunnen doorvoeren in Peridos. Op die 

manier zorgt u ervoor dat in Peridos de juiste personen toegang hebben tot de gegevens van de 

zwangeren in uw praktijk.  

 

Combinatietest – herinrichting proces 

Het aantal combinatietesten is door de invoering van de NIPT drastisch afgenomen. Het landelijk 

aantal combinatietesten bedraagt ca. 120 per week. Dit is ongeveer 10% van het gemiddeld aantal 

testen per week in eerdere jaren. Om de test kwalitatief goed en efficiënt uit te kunnen voeren zijn 

een aantal wijzigingen nodig: 

Op de korte termijn: 

• Het screeningslaboratorium van het Rijnstate in Arnhem analyseert nu minder vaak de bloed-

monsters. Per 1 juli 2017 zal dit nog maar 1 keer per week gedaan worden, alleen op donderdag. 

Op de langere termijn: 

• Het aantal laboratoria wordt teruggebracht van 7 naar 1 laboratorium. In de kwaliteitseisen wordt 

immers een minimum van 5000 analyses per laboratorium per jaar gesteld.  

• De procesinrichting dient zoveel mogelijk landelijk uniform te zijn. Dit betekent dat er zo min 

mogelijk regiospecifieke werkwijzen kunnen worden gehanteerd. 

• Voor de gehele workflow wordt gebruik gemaakt van Peridos: bij de labaanvraag, de invoer van 

de NT-meting en de rapportage. 

• De referentiefunctie met de kwaliteitcontrolerende taak wordt gescheiden van het uitvoerende 

laboratorium. 

De overgang van de regio’s naar het nieuwe laboratorium wordt gefaseerd uitgevoerd. De intentie is 

dat medio november alle regio’s over zijn naar het nieuwe laboratorium. Wij zullen de 

counselingspraktijken en echocentra zo snel mogelijk informeren over de veranderingen. 

Verder zullen weinig NT-echoscopisten de norm voor het minimum aantal NT-metingen per jaar 

kunnen halen. Op landelijk niveau is afgesproken dit te evalueren. Zo nodig zullen de beleids-

afspraken gewijzigd worden. 

 

http://www.peridos.nl/nipt/
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Besluit invoering 13-wekenecho uitgesteld 

De Gezondheidsraad heeft eind 2016 de minister geadviseerd om een landelijk wetenschappelijk 

onderzoek te doen naar opname van een echo vanaf 12 tot 14 weken zwangerschap in het 

programma prenatale screening. Het ziet ernaar uit dat de reactie van de minister nog enige tijd op 

zich laat wachten, omdat een nieuw kabinet hierover moet beslissen.  

Voorlopig is het dus niet toegestaan een 13-wekenecho uit te voeren, aangezien hiervoor geen 

vergunning is gegeven vanuit de Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). 

Daarnaast geldt nog steeds dat als een zwangere kiest voor screening via een NIPT, ze niet ook nog 

een NT-meting krijgt aangeboden. Een NT-meting heeft dan namelijk geen toegevoegde waarde voor 

de screening op down-, edwards- en patausyndroom. De NIPT heeft een hogere sensitiviteit en 

specificiteit dan de combinatietest: NIPT spoort meer down-, edwards- en patausyndroom op én 

minder zwangeren worden na NIPT onterecht doorgestuurd voor vervolgonderzoek. Bovendien is er 

geen Wbo-vergunning voor een losse NT-meting. 

 

Resultaten van 10 jaar SEO 

Gijtenbeek en Haak hebben in het Nederlands Tijdschrijft voor Geneeskunde (2017;161:D1293) een 

artikel gepubliceerd waarin zij de resultaten van 10 jaar SEO in Nederland evalueren op basis van 

verschenen publicaties. Zij constateren dat het SEO zeer effectief is in het opsporen van meerdere 

aangeboren afwijkingen. Het SEO ondekt 94% van de foetus met open spina bifida. Bijna 60% van 

alle hartafwijkingen worden prenataal gediagnosticeerd, vooral de ernstige hartafwijkingen. De 

detectiegraad van geïsoleerde cheiloschisis of cheilopalatoschisis is gestegen van 32% naar 87%. 

Sinds de invoering van het SEO is het abortuscijfer niet toegenomen, terwijl de perinatale morbiditeit 

en mortaliteit wel zijn gedaald. Zij leiden daaruit af dat multidisciplinaire teams goed in staat zijn 

zwangerschappen te identificeren die zullen eindigen in perinatale sterfte. 

 

Format kwaliteitsaudit echocentra 

Per 1 juni 2017 is een nieuwe versie van het format kwaliteitsaudit echocentra gepubliceerd op 

www.rivm.nl. Regionale Centra kunnen ervoor kiezen om een aantal onderdelen van de audit 

achterwege te laten bij echocentra die al eerder gevisiteerd zijn. Verder is het item “klachten” 

toegevoegd, zijn waarden van de referentiecurven gecorrigeerd en is de werkwijze bij de controle 

van referentiewaarden aangepast. 

 

Wijzigingen counseling per 1 juli 2017– herinnering  

In vorige nieuwsbrieven hebben we aangekondigd dat er veranderingen nodig zijn in de organisatie 

van de counseling om de kwaliteit van de counseling te verbeteren. De nieuwe landelijke 

kwaliteitseisen aan de counseling moeten per 1 juli 2017 ingevoerd zijn. Het betreffen de volgende 

eisen: 

• De counseling vindt plaats op één moment. Tijdens één afspraak wordt dan gecounseld over zowel 

de screening op down-, edwards- en patausyndroom, als over de screening met de 20-wekenecho.  

• De counseling zal in een apart gesprek plaats moeten vinden (dus los van de intake).  

• Voor het counselinggesprek moet dertig minuten beschikbaar zijn.  

 

Vaardighedentrainingen counseling 

Volgens de nieuwe landelijke kwaliteitseisen counselor prenatale screening (versie 7, 23 maart 2017) 

moet elke counselor de reguliere bijscholing prenatale screening volgen (in totaal 6 

accreditatiepunten per scholing). Het kennisdeel is aangeboden tijdens de NIPT scholingen in maart 

2017. De opleidingsinstituten voor counseling verzorgen de vaardighedentrainingen vanaf het najaar 

2017. Deze vaardighedentraining dient elke counselor vóór eind 2018 gevolgd te hebben. Na de 

zomer krijgt u hierover nadere informatie.  

 

Uw website: informatie en keuzehulp 

Vanaf 1 april 2017 is de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl beschikbaar. De zwangere 

en haar partner vinden hier informatie over prenatale screening op down-, edwards- en 

patausyndroom en over de 20-wekenecho. De website bevat ook de keuzehulp Bewust kiezen. 

Om uw cliënten hierop te attenderen, verzoeken wij u een tekst op te nemen op uw website. U kunt 

daarvoor een standaardtekst gebruiken, die staat op www.rivm.nl. 

 

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=64cd486c-68d5-470b-a0e9-7990ade0867f&type=pdf&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=ad3d3f25-3103-4087-9452-df219e06f95e&type=pdf&disposition=inline
http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Counseling/Zo_brengt_u_www_onderzoekvanmijnongeborenkind_nl_onder_de_aandacht
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Voorlichtingsfilm 

Op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl is een voorlichtingsfilm voor zwangeren 

opgenomen. De film bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over de screening op down-, 

edwards- en patausyndroom en het tweede deel gaat over de 20 wekenecho. Als u de film voor uw 

praktijk zou willen hebben, bijvoorbeeld om af te spelen in de wachtkamer, dan kunt u een bericht 

sturen naar het Regionale Centrum in Rotterdam: prenatalescreening@erasmusmc.nl. 

 

Gegevens aanleveren aan Peridos 

Zoals na ieder kwartaal, vragen we alle praktijken voor counseling en alle echocentra om een nieuwe 

gegevensaanlevering te doen aan Peridos. Heeft u in juni of juli 2017 al gegevens aangeleverd, dan 

is het voor u op dit moment niet nodig om een nieuwe aanlevering te doen. Het betreft de volgende 

gegevens: 

• Counselingpraktijken: gegevens over counseling en, indien mogelijk, over de zwangerschaps-

uitkomst 

• Echocentra: gegevens over SEO en NT/combinatietest (indien van toepassing) 

• PND-centra: gegevens over GUO en invasieve diagnostiek (indien van toepassing) 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 

Bereikbaarheid SPN  

In de vakantieperiode van juli tot half augustus zal de SPN minder goed bereikbaar zijn. Het kan zijn 

dat u wat langer moet wachten op een reactie op uw vragen. 

De Peridos helpdesk is elke werkdag beschikbaar bij vragen over de labaanvraag NIPT in Peridos. U 

kunt hiervoor een e-mail sturen naar help@peridos.on.spiceworks.com, onder vermelding van de 

geboortedatum van de cliënt en de Peridoscode van de labaanvraag of het BSN. 

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

 

 

 

  

http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
mailto:prenatalescreening@erasmusmc.nl
mailto:help@peridos.on.spiceworks.com
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – september 2017, nummer 56 

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Regionale bijeenkomst 27 november 2017 
Counseling – vaardighedentraining 
SEO – bijscholing via orgaanspecifiek logboek 
Vacature – Raad van Toezicht 
Vacature – landelijk beleidsmedewerker 
NIPT – uitslag op tijd 
NIPT – notificatie geen bloed ontvangen 
NIPT – tweede aanvraag bij geen resultaat 
NIPT – geen vergoeding eigen bijdrage (TRIDENT-2) 
NIPT – advies ZIN over financiering NIPT 
Tarieven prenatale screening 2018 
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Regionale bijeenkomst 27 november 2017 

Op maandag 27 november organiseert de SPN een regionale bijeenkomst. Het voorlopige programma 

is: 

17.00 Ontvangst met broodjes 

18.00 Opening door Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-Bestuur 

• Regionale en landelijke ontwikkelingen organisatie prenatale screening, samenstellen Raad van 

Toezicht en Raad van Advies 

Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN 

• Vaardigheidstraining counseling 

Dr. Darie Daemers, Coordinator Leven Lang Leren, Academie Verloskunde Maastricht 

• Trident-II ervaringen proces en de eerste resultaten 

Dr. Dominique Smeets, laboratorium specialist, afdeling Genetica, Radboudumc 

• Veranderingen bij de combinatietest 

Dr. Marijn Brouwers, beleidsmedewerker SPN en Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN 

• De vroege echo (13-weken) in perspectief  

Dr. Esther Sikkel, gynaecoloog-perinatoloog, afdeling Verloskunde en Gynaecologie, 

Radboudumc, tevens inhoudelijk deskundige SPN 

• Forum: ruimte voor vragen, o.l.v. Dr. Dominique Smeets voorzitter SPN-Bestuur 

21.00 Afsluiting met borrel 

De bijeenkomst vindt plaats in de Lindenberg, Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen.  

Accreditatiepunten zijn aangevraagd bij NVOG, KNOV en BEN. Deelname is gratis. U dient zich wel 

aan te melden. Het aantal plaatsen is beperkt; u ontvangt van ons bericht of u geplaatst bent. Voor 

aanmelding: www.spn-regionijmegen.nl. 

 

Counseling – vaardighedentraining  

Een counselor prenatale screening is verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over 

counseling. In 2017 of 2018 dient elke counselor de bijscholing “vaardigheid prenatale counseling” 

te volgen bij een erkend opleidingsinstituut (zie www.rivm.nl). De Academie Verloskunde Maastricht 

(AVM) biedt in onze regio vanaf het najaar van 2017 deze nascholing aan. De scholing is ontwikkeld 

in samenspraak met de andere opleidingsinstituten en wordt gegeven op basis van het landelijk 

vastgestelde draaiboek “Reguliere bijscholing vaardigheid prenatale counseling”. U kunt u nu 

inschrijven voor de eerste trainingen. Op onderstaande links vindt u ook meer informatie over de 

trainingen: 

• Donderdag 16 november, de Rooi Pannen Eindhoven, 13.00-17.30 

• Vrijdag 24 november, Oranjerie Roermond, 13.00-17.30 

• Vrijdag 8 december, Sanadome Nijmegen, 13.00-17.30 

De AVM kan deze scholing ook bij u op locatie verzorgen. U kunt hiervoor een offerte aanvragen. 

Voor meer informatie: secretariaat LLL, tel 043/3885407 of lllverloskunde@av-m.nl. 

 

SEO – bijscholing via orgaanspecifiek logboek 

De SPN biedt SEO-echoscopisten individuele cursussen aan om dieper in te gaan op een bepaald 

thema. U kunt op een moment dat u uitkomt deelnemen aan bijscholingen over hart, centraal 

zenuwstelsel en rug, gelaat, ledematen of nieren. Als u zich opgeeft voor de cursus over een van 

deze thema’s, dan krijgt u van ons een instructie over het vastleggen van bepaalde beelden bij drie 

zwangeren tijdens het SEO. Een onafhankelijk deskundige bekijkt de beelden en voorziet deze van 

adviezen.  

Elke cursus is door de BEN en de KNOV met 3 punten/uur geaccrediteerd. Deelname is gratis voor 

echoscopisten binnen de regio van de SPN. Een SEO-echoscopist kan één keer per jaar deelnemen 

aan elke SEO-cursus. Voor meer informatie en aanmelding: www.spn-regionijmegen.nl. 

 

Vacature – Raad van Toezicht 

Op verzoek van de minister van VWS is in 2015 een onderzoek gestart naar verbetering van de 

bestuurlijke organisatie van de prenatale screening. Dit heeft geleid tot het invoeren van 

organisatiewijzigingen op landelijk en regionaal niveau. Voor de SPN betekent dit dat de stichting 

overgaat van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezichtmodel, in principe per 1-1-2018. De 

werving voor de Raad van Toezicht start eind september. Meer informatie over deze vacatures vindt 

u dan op: www.spn-regionijmegen.nl. 

http://spn-regionijmegen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&catid=26&Itemid=101
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Bijscholing
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639801-scholing-vaardigheid-counseling-prenatale-screening
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639799-scholing-vaardigheid-counseling-prenatale-screening
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639797-scholing-vaardigheid-counseling-prenatale-screening
mailto:lllverloskunde@av-m.nl
http://www.spn-regionijmegen.nl/scholing/scholing/58-themaspecifieke-seo-cursussen
http://www.spn-regionijmegen.nl/actueel
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Vacature – landelijk beleidsmedewerker 

De acht Regionale Centra prenatale screening vergaderen samen binnen het Platform RC. Vanaf 2018 

zal elke Regionaal Centrum regelmatig een kwaliteitsaudit krijgen. De Regionale Centra voor 

prenatale screening zijn vanwege uitbreiding van hun taken op zoek naar een landelijk beleids-

medewerker. De beleidsmedewerker ondersteunt het Platform RC en de kwaliteitsaudit bij de 

Regionale Centra. Het team van landelijke medewerkers werkt in Utrecht. 

Voor meer informatie: vacature landelijk beleidsmedewerker; geïnteresseerden kunnen tot 11 

september reageren. 

 

NIPT – uitslag op tijd 

Bij het invoeren van de NIPT op 1 april 2017 (als primaire test in onderzoekssetting) is aangegeven 

dat in de startfase de uitslag van de NIPT wat langer kon duren. Inmiddels zijn we 5 maanden verder 

en ontvangen de counselingspraktijken praktisch alle uitslagen binnen 10 werkdagen (na ontvangst 

van het bloed in het lab). Het is daarom niet meer nodig om de zwangere te vertellen dat de uitslag 

mogelijk langer kan duren vanwege de startfase. 

 

NIPT – notificatie geen bloed ontvangen 

Sinds begin augustus krijgen counselingpraktijken via Peridos een notificatie via de e-mail als het 

NIPT-laboratorium 14 dagen na de aanvraag geen bloed heeft ontvangen. Als de zwangere na het 

printen van de aanvraag toch geen bloed voor NIPT laat afnemen, kunt u in Peridos via het overzicht 

‘labaanvragen’ de aanvraag openen en op ‘intrekken’ klikken. Let op: Gebruik de optie ‘aanvraag 

intrekken’ alleen in deze situatie en niet om foutief ingevoerde gegevens te corrigeren! Meer 

informatie hierover vindt u in de handleidingen op www.peridos.nl.  

Laat een uitslag van de NIPT lang op zich wachten, en u weet zeker dat bij de zwangere bloed is 

geprikt? Neem dan contact op met het NIPT-laboratorium in Maastricht: 043 3871272 of 043 

3871273, of NIPT@mumc.nl. 

  

NIPT – tweede aanvraag bij geen resultaat  

Als de NIPT-analyse niet verricht kan worden of geen resultaat heeft, krijgt de counselingspraktijk 

hierover via Peridos een bericht van het NIPT-laboratorium. Als de zwangere ervoor kiest om opnieuw 

de NIPT te laten doen, dan kunt u hiervoor een nieuwe aanvraag aanmaken.  

Meer informatie vindt u op www.peridos.nl (zie: uitgebreide invulinstructie labaanvraag, hoofdstuk 

4.3, p. 15). 

 

NIPT – geen vergoeding eigen bijdrage (TRIDENT-2) 

Zorgverzekeraars ontvangen regelmatig verzoeken van zwangeren voor vergoeding van de eigen 

bijdrage van €175 voor de NIPT (TRIDENT-2). Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed uit het 

basispakket of een aanvullende verzekering. Het telt ook niet mee bij het bedrag dat men betaalt 

vanuit het eigen risico. Zwangeren blijken hiervan vaak niet op de hoogte te zijn. Wij vragen 

counselors prenatale screening om zwangeren hier tijdens het counselingsgesprek goed over te 

informeren om zo teleurstelling te voorkomen. Voor de duidelijkheid: bij een medische 

indicatie/verhoogd risico betaalt de zorgverzekeraar wel de NIPT (TRIDENT-1), hoewel dit ten koste 

kan gaan van het eigen risico. Kijk voor meer informatie over de kosten van de NIPT op www.rivm.nl. 

 

NIPT – advies ZIN over financiering NIPT 

In de media zijn berichten verschenen dat het ZorgInstituut Nederland (ZIN) aan het ministerie van 

VWS heeft geadviseerd om NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit de Zorg-

verzekeringswet. De reden daartoe is dat prenatale screening een aanbod is aan alle zwangere 

vrouwen en niet aangeboden wordt vanuit een individuele zorgvraag van de zwangere. ZIN adviseert 

ook de counseling prenatale screening en het SEO uit de Zorgverzekeringswet (en daarmee uit het 

basispakket) te halen en om alle onderdelen van de prenatale screening op dezelfde manier te 

financieren. Dit wil niet zeggen dat ZIN ervoor pleit dat de zwangere de prenatale screening zelf 

betaalt. Het is aan de Minister van VWS om een besluit te nemen over de wijze van financiering van 

de prenatale screening. In ieder geval is reeds besloten dat de financiering van NIPT gedurende de 

twee Trident-studies niet zal wijzigen. 

Voor meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl. 

http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/Landelijk-beleidsmedewerker---def.pdf
http://www.peridos.nl/nipt/
mailto:NIPT@mumc.nl
http://www.peridos.nl/nipt/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Kosten
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/08/02/rapport-%E2%80%98prenatale-screening-en-de-zorgverzekeringswet-zvw%E2%80%99-nipt
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Tarieven prenatale screening 2018 

Voor 2018 zijn de tarieven voor prenatale screening enigszins gewijzigd. De tarieven gelden voor 

verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen: 

• counseling € 44,20 

• combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 170,13 

• combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 103,11 

• SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89  

• SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89 

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175. Het verschil tussen de twee tarieven 

voor de combinatietest is de vergoeding voor het screeningslaboratorium. Er is geen verschil meer 

tussen de tarieven van de SEO’s, omdat het opslagtarief voor de Regionale Centra vervalt. De 

Regionale Centra worden met ingang van 2018 rechtstreeks gefinancierd door VWS. 

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

  

mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – oktober 2017, nummer 57  

 

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.  

 

 

 
In deze nieuwsbrief: 

 

Vacatures – Raad van Toezicht 

Regionale bijeenkomst 27 november 2017 

Counseling – vaardighedentraining 

Combinatietest – wijziging proces per 13 november 2017 

NIPT – dank van minister VWS 

NIPT – regeerakkoord 2017-2021 

NIPT – eerste resultaten 

NIPT – opslag informatie op computer 

SEO – voor 21+0 weken 

SPN-monitor 2016 

Peridos – oproep gegevensaanlevering 

 

 

 

Vacatures – Raad van Toezicht 

Op verzoek van de minister van VWS is in 2015 een onderzoek gestart naar verbetering van de 

bestuurlijke organisatie van de prenatale screening. Dit heeft geleid tot het invoeren van 

organisatiewijzigingen op landelijk en regionaal niveau. Voor de SPN betekent dit dat de stichting 

overgaat van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezichtmodel per 1-1-2018. De werving voor 

de Raad van Toezicht is gestart. Voor meer informatie: K+V. 

 

Regionale bijeenkomst 27 november 2017 

Op maandag 27 november organiseert de SPN een regionale bijeenkomst van 17.00-21.00 in 

Nijmegen. Het voorlopige programma vindt u op onze website.  

Voor meer informatie en aanmelding: www.spn-regionijmegen.nl. 

 

Counseling – vaardighedentraining  

Iedere counselor dient in 2017 of 2018 de bijscholing ‘vaardigheid counseling prenatale screening’ 

te volgen bij een erkend opleidingsinstituut (zie www.rivm.nl). De Academie Verloskunde Maastricht 

(AVM) biedt in onze regio deze trainingen aan. Voor meer informatie en aanmelding:  

• Donderdag 16 november, de Rooi Pannen Eindhoven, 13.00-17.30 

• Vrijdag 24 november, Oranjerie Roermond, 13.00-17.30 

• Vrijdag 8 december, Sanadome Nijmegen, 13.00-17.30 

Voor het aanvragen van een offerte om deze scholing bij u op locatie te verzorgen: www.av-m.nl. 

Voor de vaardigheidstraining ontvangt u 4 accreditatiepunten. Elke counselor dient elke 2 jaar 12 

accreditatiepunten te behalen op relevante nascholing over counseling prenatale screening (zie 

kwaliteitseisen counselor). 

https://vacatures.ez2xs.com/kenv/17-1720/
http://spn-regionijmegen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&catid=26&Itemid=101
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Bijscholing
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639801-scholing-vaardigheid-counseling-prenatale-screening
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639799-scholing-vaardigheid-counseling-prenatale-screening
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639797-scholing-vaardigheid-counseling-prenatale-screening
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/scholing-counseling-prenatale-screening-maatwerk-op-locatie
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=ad3d3f25-3103-4087-9452-df219e06f95e&type=pdf&disposition=inline
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Combinatietest – wijziging proces per 13 november 2017  

Vanwege het dalende aantal combinatietesten zal vanaf dit najaar de laboratoriumanalyse van de 

combinatietest in Nederland alleen nog maar door Star-SHL in Rotterdam uitgevoerd worden. Om dit 

voor Star-SHL hanteerbaar te maken zullen de labaanvraag en -uitslag via Peridos gaan, min of meer 

vergelijkbaar met de wijze van de aanvraag en uitslag van NIPT. De SPN-regio gaat over per 13 

november 2017. Wat betekent dit voor u? 

• Met ingang van maandag 13 november kan de labanalyse voor de combinatietest alleen nog maar 

worden aangevraagd bij Star-SHL via Peridos.  

• De counselor vult tenminste het eerste deel van de labaanvraag in in Peridos (anamnese). Indien 

de counselor (en niet het echocentrum) de bloedafname regelt, dan vult de counselor de volledige 

labaanvraag in Peridos in. Het echocentrum registreert tenminste de NT-meting in Peridos.  

• Alleen voor zwangeren zonder BSN kan gebruik gemaakt worden van een papieren 

aanvraagformulier van Star-SHL. Dit formulier vindt u op www.peridos.nl.  

• Voor echocentra die zelf de kans berekenen, geldt dat de counselor vaak van tevoren de 

bloedafname regelt. Dat kan in de nieuwe situatie ook, maar pas vanaf het moment dat er een 

termijnecho is verricht. Het bloedafnameformulier kan namelijk pas geprint worden nadat de 

gegevens van de termijnbepaling zijn ingevoerd.  

• Alleen serum kan per post verstuurd worden naar Star-SHL; geen volbloed.  

• Indien Star-SHL de kans bepaalt, dan ontvangen zowel de counselingspraktijk als het 

echocentrum via Peridos de uitslag.  

• Indien het echocentrum de kans bepaalt, dan zal de echoscopist over het algemeen direct na de 

NT-meting de uitslag aan de zwangere geven. Een uitzondering geldt voor tweelingen en 

vanishing twins: daarbij zal voortaan het laboratorium de kans berekenen. De counselingspraktijk 

én het echocentrum ontvangen dan via Peridos de uitslag. 

• Een aantal echocentra laat voortaan de kansen berekenen door het screeningslab. Deze 

echocentra bespreken met de verwijzende counselingspraktijken de veranderingen in werkwijze. 

• Ongewijzigd zijn de afspraken tussen counselingspraktijken en echocentra over wie de uitslag 

geeft aan de zwangere en wie eventueel verwijst naar een PND-centrum. Als hierin wijzigingen 

nodig zijn, dan neemt het echocentrum contact op met de verwijzende counselingspraktijk.  

• In 2017 brengt Star-SHL €60 per combinatietest in rekening bij het echocentrum. Star-SHL 

vergoedt geen kosten voor de bloedafname. Organisaties die bloed afnemen voor de 

combinatietest kunnen de kosten alleen in rekening brengen bij het echocentrum. 

Let op: 

• Counselors en echoscopisten kunnen binnenkort al in Peridos zien dat er een mogelijkheid is om 

een aanvraagformulier voor de combinatietest in te vullen. U kunt dit aanvraagformulier in Peridos 

pas vanaf 13 november 2017 gebruiken. 

• Counselors dienen hun cliënten tot 1 december 2017 uitsluitend naar een NT-echocentrum binnen 

de SPN-regio te verwijzen. Ook de bloedafname moet binnen de regio plaatsvinden. In de 

komende weken gaan de verschillende regio’s namelijk één voor één over naar de 

laboratoriumanalyse door Star-SHL. Meer informatie over de overgangsperiode vindt u in 

bijgaande notitie. 

• Zorgverleners die in meerdere organisaties werken moeten bij de aanvraag in Peridos goed 

opletten vanuit welke organisatie zij deze aanvraag doen. Indien men inlogt bij een verkeerde 

counselingspraktijk of echocentrum, dan gaat de uitslag van de combinatietest daar naar toe!  

Meer informatie:  

De handleidingen voor Peridos staan op: www.peridos.nl. Beschrijvingen van de werkwijze voor 

counselors, bloedafname en echocentra staan op: www.spn-regionijmegen.nl. 

Tijdens de regionale bijeenkomst op 27 november zullen we het proces van aanvraag tot en met 

uitslag via Peridos met u doornemen. 

 

NIPT – dank van minister VWS 

Minister E. Schippers dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de goede implementatie van NIPT 

als eerste screeningstest. Zie: Brief minister 26 september 2017. 

 

NIPT – regeerakkoord 2017-2021 

In het nieuwe regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” van VVD, CDA, D66 en 

ChristenUnie  staat: “De (subsidie voor de) niet-invasieve prenatale test (NIPT) blijft beschikbaar en 

wordt niet in het basispakket opgenomen.” Men verwijst naar het RIVM voor meer informatie. Het 

regeerakkoord bevat geen andere expliciete mededelingen over prenatale screening. 

http://www.peridos.nl/
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/Notitie-Transitieperiode_RC-DEF.pdf
http://www.peridos.nl/
http://www.spn-regionijmegen.nl/screening/combinatietest/laboratorium
http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/Brief-minister-26-september-2017-over-NIPT.pdf
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NIPT – eerste resultaten  

Op 22 september 2017 heeft het NIPT-consortium de eerste resultaten bekend gemaakt over de 

NIPT in Nederland. Deze kunt u lezen via www.niptconsortium.nl. 

 

NIPT – opslag informatie op computer 

Wanneer u een NIPT-aanvraag print of een NIPT-uitslag opent, dan genereert Peridos een pdf-

bestand. Omdat Peridos een webapplicatie is, worden deze pdf-bestanden eerst gedownload op uw 

computer, waarna ze geopend en afgedrukt kunnen worden. Afhankelijk van de instellingen op uw 

computer, kan het zijn dat deze bestanden automatisch ergens blijvend worden opgeslagen. 

Bijvoorbeeld in een map ‘downloads’ (maar het kan ook een andere map zijn). Dit kan een informatie-

beveiligingsprobleem opleveren, als niet-bevoegde gebruikers toegang hebben tot uw computer.  

Het advies is om gegevens zoals NIPT-aanvragen en -uitslagen die automatisch zijn opgeslagen op 

uw computer regelmatig te (laten) verwijderen. Raadpleeg zonodig uw ICT-beheerder over de 

instellingen van uw computer wat betreft het automatisch opslaan van downloads. En wees 

voorzichtig met het downloaden van NIPT-aanvragen of -uitslagen op een privé-computer, -laptop, 

of -tablet.   

  

SEO – voor 21+0 weken  

Er lijkt enige onduidelijkheid te zijn over het gewenste tijdstip waarop het SEO uitgevoerd moet 

worden. Het advies is (ongewijzigd) om het SEO te laten plaats vinden voor 21+0 weken 

zwangerschapsduur. Om het SEO goed in te kunnen plannen, is het prettig als de zwangere zo vroeg 

mogelijk de afspraak maakt bij het echocentrum. 

Als er bij het SEO een vermoeden is van een afwijking, is er namelijk tijd nodig voor 

vervolgonderzoek, overleg en bezinning. Het kan zijn dat er niet alleen een GUO-II, maar ook invasief 

onderzoek nodig is om een diagnose te stellen. Er is tijd nodig voor overleg met medisch specialisten 

over de betekenis van de aandoening en voor het overwegen om de zwangerschap af te breken of 

voort te zetten. Als de zwangere de zwangerschap wenst af te breken, moet dat voor 24+0 weken 

gedaan worden.  

 

SPN-monitor 2016  

De SPN stuurt iedere praktijk voor counseling en ieder echocentrum de SPN-monitor 2016 met 

regionale gegevens en een SPN-monitor met gegevens over de eigen praktijk. De meeste praktijken 

hebben deze rapporten al ontvangen. U kunt de gegevens van uw eigen organisatie vergelijken met 

de regionale cijfers en de landelijke richtlijnen.  

In de SPN-regio zijn in 2016 25.691 zwangeren gecounseld over prenatale screening. Circa 36% 

koos voor een combinatietest; dat is hoger dan in 2015 (33%). Circa 93% koos voor een SEO; dat 

verschilt niet veel van 2015 (94%). Er zijn 9.187 combinatietesten verricht; dat is meer dan in 2015 

(8.515). Bij 4,6% (425) van de combinatietesten was er een verhoogde kans op down-, edwards- 

en/of patausyndroom. Er zijn 24.462 SEO’s verricht in 2016. Bij circa 4% registreerde de echoscopist 

een vermoeden op een afwijking. Van 91% van de zwangeren die na een SEO verwezen zijn naar 

een PND-centrum, zijn de GUO-gegevens in Peridos beschikbaar. Ook bevat Peridos steeds meer 

gegevens over invasieve diagnostiek en over de zwangerschapsuitkomst. Helaas is de beschikbare 

informatie nog niet voldoende om na te gaan of de bevindingen bij de combinatietest en het SEO 

zijn bevestigd.  

Voor meer informatie: SPN-monitor 2016. 

 

Peridos – oproep gegevensaanlevering  

We vragen alle praktijken voor counseling en alle echocentra om een nieuwe gegevensaanlevering 

te doen aan Peridos, zodat we een volledig beeld krijgen van de registratiegegevens over het 

afgelopen jaar. We vragen na ieder kwartaal een nieuwe gegevensaanlevering. Heeft u in september 

of oktober 2017 al gegevens aangeleverd, dan is het voor u op dit moment niet nodig om een nieuwe 

aanlevering te doen. 

Voor vragen over het aanleveren van gegevens aan Peridos kunt u contact opnemen met Marijn 

Brouwers (024 3666421) of Inge Verhoogt (024 3666418). 

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

  

http://www.niptconsortium.nl/nieuws
http://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/92-monitor-2016
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief –november 2017, nummer 58 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Regionale bijeenkomst 27 november 2017 
Combinatietest – wijziging proces per 13 november 2017 
 

 

 

Regionale bijeenkomst 27 november 2017 

Op maandag 27 november organiseert de SPN een regionale bijeenkomst. Het programma is: 

 

17.00 Ontvangst met broodjes 

18.00 Opening door Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-Bestuur 

 

Regionale en landelijke ontwikkelingen organisatie prenatale screening,  

samenstellen Raad van Toezicht en Raad van Advies 

Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN 

 

Vaardigheidstraining counseling 

Dr. Darie Daemers, Coördinator Leven Lang Leren, Academie Verloskunde Maastricht 

 

Trident-II ervaringen proces en de eerste resultaten 

Dr. Dominique Smeets, laboratorium specialist, afdeling Genetica, Radboudumc 

 

Nevenbevindingen NIPT – in gesprek met de zwangere 

Dr. Anneke Vulto-van Silfhout, klinisch geneticus i.o., afdeling Genetica, Radboudumc  

 

Veranderingen bij de combinatietest 

Dr. Marijn Brouwers, beleidsmedewerker SPN en Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN 

 

De vroege echo (13-weken) in perspectief  

Dr. Esther Sikkel, gynaecoloog-perinatoloog, afdeling Verloskunde en Gynaecologie, 

Radboudumc, tevens inhoudelijk deskundige SPN 

 

Forum: ruimte voor vragen, o.l.v. Dr. Dominique Smeets voorzitter SPN-Bestuur 

 

21.00 Afsluiting met borrel 

 

De bijeenkomst is in de Lindenberg, Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen.  

Accreditatiepunten:  NVOG 3 (299251), KNOV 3 (299251) en  BEN 3 (A 1774). Deelname is gratis. 

U dient zich wel aan te melden via: www.spn-regionijmegen.nl. 

 

http://spn-regionijmegen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&catid=26&Itemid=101
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Combinatietest – wijziging proces per 13 november 2017  

Vanwege het dalende aantal combinatietesten zal vanaf dit najaar de laboratoriumanalyse van de 

combinatietest in Nederland alleen nog door Star-SHL in Rotterdam uitgevoerd worden. Om dit voor 

Star-SHL hanteerbaar te maken, zullen de labaanvraag en -uitslag via Peridos gaan, min of meer 

vergelijkbaar met de wijze van de aanvraag en uitslag van NIPT. De SPN-regio gaat over per 13 

november 2017. 

 

Hoe kunt u zich voorbereiden op deze proceswijziging? 

• Informatie over de wijzigingen in de logistiek leest u in onze vorige nieuwsbrief.   

• De werkafsprakendocumenten van Star-SHL staan op www.spn-regionijmegen.nl. 

• De handleidingen voor de lab-aanvraag en -uitslag in Peridos vindt u op www.peridos.nl.  

• De labaanvraag in Peridos is stap voor stap uitgelegd in deze powerpointpresentatie. 

Tijdens de regionale bijeenkomst op 27 november zullen we het proces van aanvraag tot en met 

uitslag in Peridos met u doornemen. 

 

Contactpersonen counselingspraktijken en NT-echocentra wilt u onderstaande regelen: 

• Controleer in Peridos of bij het ‘e-mailadres labworkflow combinatietest’ het juiste e-mailadres is 

ingevoerd. 

• Indien van toepassing: geef aan ons door welke praktijkondersteuners in Peridos de labaanvraag 

voor de combinatietest mogen invullen en/of uitslagen mogen inzien. 

 

Met wie kunt u contact opnemen bij vragen? 

• Voor inhoudelijke vragen over de serumscreening: het laboratorium van Star-SHL  

E-mailadres: combinatietest@star-shl.nl  

Telefoonnummer: 010 2890211  / 06 2117 9414 (op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur voor 

dringende vragen)  

• Voor logistieke/organisatorische vragen: relatiebeheerder Star-SHL: Eliora Klijnsmit-Vonk.  

E-mailadres: e.vonk@star-shl.nl  

Telefoonnummer: 06 5236 1477 (op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.30-17.00 uur)  

• Voor vragen bij de labaanvraag in Peridos (zoals correctie foutief ingevoerde BSN en 

geboortedatum, indien cliëntselectie niet lukt, bij problemen met opslaan en printen 

labaanvraag):  

E-mail: help@peridos.on.spiceworks.com  

• Voor vragen over inloggen in Peridos, toegang tot de labaanvraag en de uitslagen, wijzigingen in 

zorgverleners voor toegang tot het labaanvraagformulier: de SPN 

E-mail: spn-regionijmegen@radboudumc.nl  

Telefoonnummer: 024 3619603  

 

 

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

  

http://www.spn-regionijmegen.nl/images/pdfbestanden/SPN-nieuwsbrief-57-17.251.pdf
http://www.spn-regionijmegen.nl/screening/combinatietest/laboratorium
http://www.peridos.nl/combinatietest/
http://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2017/10/000.007.022_20170926-Labworkflow-combinatietest-Regionale-centra-v2.ppsx
mailto:combinatietest@star-shl.nl
mailto:e.vonk@star-shl.nl
mailto:help@peridos.on.spiceworks.com
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl
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Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN 

Nieuwsbrief – december 2017, nummer 59 

 

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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

SPN – Regionale bijeenkomst 27 november 2017 
SPN – Bestuurlijke organisatie 
SPN – Raad van Advies: vacatures 
Counseling – Vaardighedentraining 
NIPT – Correct aanvraagformulier meegeven 
NIPT – Toestemmingsformulieren niet bij bloedbuizen 
NIPT – Uitslagen 
NIPT – Wijziging telefoonnummer NIPT-lab 
Combinatietest – Overgang naar Star-SHL 
Combinatietest – Tijdstip bloedafname 
Combinatietest – Mededelingen van Star-SHL 
NT – Wijziging kwaliteitseisen echoscopisten 
Peridos – Contracten opnieuw accorderen 
Peridos – Wachtwoord wijzigen 
Landelijke werkwijze Regionale Centra 

 

 

SPN – Regionale bijeenkomst 27 november 2017  

Op 27 november namen ruim 150 mensen deel aan de regionale bijeenkomst van de SPN. Uit de 

evaluatieformulieren bleek dat de deelnemers in het algemeen tevreden waren over de inhoud van 

de bijeenkomst en de organisatie daarvan. In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal vragen die 

toen gesteld zijn. De presentaties kunt u inzien op www.spn-regionijmegen.nl. 

 

SPN – Bestuurlijke organisatie 

Het SPN-bestuur heeft tijdens haar laatste vergadering op 7 december 2017 de Raad van Toezicht 

en het Bestuur benoemd. Per 1-1-2018 zal de huidige directeur, Dr. ir. Annette Stolwijk, het Bestuur 

vormen van de SPN. De Raad van Toezicht bestaat uit: 

• Dr. Ruurd Jan Roorda MBA, voorzitter 

• Dr. Gert van Enk, lid 

• Ron Boumans, lid 

Ruurd Jan Roorda is lid van de Raad van Bestuur van Tergooi-ziekenhuizen in Hilversum en Blaricum. 

Gert van Enk is lid van de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Ron Boumans 

is bestuurder van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Alle drie waren zij 

zorgverlener: Ruurd Jan en Gert kinderarts en Ron A-verpleegkundige. 

http://www.spn-regionijmegen.nl/actueel/90-regionale-bijeenkomst-27-november-2017regionale-bijeenkomst-27-november-2017
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SPN – Raad van Advies: vacatures 

Tot 2018 bestond het bestuur van de SPN uit vertegenwoordigers van beroepsgroepen die betrokken 

zijn bij de prenatale screening in de regio. Om de inbreng van deze betrokkenen te blijven houden, 

zal de SPN een Raad van Advies instellen. Het doel van de Raad van Advies is het gevraagd en 

ongevraagd adviseren van het Bestuur en de Raad van Toezicht van de SPN over prenatale screening 

op aangeboren aandoeningen in brede zin. De Raad van Advies zal bestaan uit één 

vertegenwoordiger vanuit elk van de volgende groepen: verloskundigen, echoscopisten, 

gynaecologen, klinisch genetici, laboratorium NIPT/PND, laboratorium combinatietest en moeder-

raden.  

De Raad van Advies zal twee keer per jaar vergaderen. Deelnemers krijgen daarvoor vacatiegeld en 

een reiskostenvergoeding. Als u uzelf kandidaat wilt stellen of iemand anders wilt voordragen, dan 

kunt u dat aangeven via Annette.Stolwijk@radboudumc.nl. 

De bestuurder benoemt de eerste Raad van Advies en de voorzitter. Benoeming is voor een periode 

van 4 jaar met de mogelijkheid van 1 keer herbenoeming. Het streven is om voor 1 april 2018 de 

Raad van Advies vast te stellen. 

 

Counseling – Vaardighedentraining  

Iedere counselor dient in 2017 of 2018 de bijscholing “vaardigheid counseling prenatale screening” 

te volgen bij een erkend opleidingsinstituut (zie www.rivm.nl). De Academie Verloskunde Maastricht 

(AVM) biedt in onze regio deze trainingen aan op: 

• 19 januari 2018, 13.00-17.30 in Maastricht 

• 30 januari 2018, 13.00-17.30 in Eindhoven 

• 8 februari 2018, 13.00-17.30 in Nijmegen 

Voor meer informatie en aanmelding: www.av-m.nl.  

Voor het aanvragen van een offerte om deze scholing bij u op locatie te verzorgen: www.av-m.nl. 

Voor deze vaardighedentraining ontvangt u 4 accreditatiepunten. Elke counselor dient elke 2 jaar 12 

accreditatiepunten te behalen op relevante nascholing over counseling prenatale screening (zie 

kwaliteitseisen counselor). 

 

NIPT – Correct aanvraagformulier meegeven 

In een enkel geval gebeurt het dat een bloedafnameformulier aan een verkeerde zwangere 

meegegeven is. Wilt u goed controleren dat het bloedafnameformulier met de juiste persoon 

meegaat? Peridos codeworden gekoppeld aan bloedbuizen. Om verwisseling te voorkomen is het 

belangrijk dat zwangeren hun eigen aanvraagformulier krijgen. 

 

NIPT – Toestemmingsformulieren niet bij bloedbuizen 

Er worden regelmatig (getekende) “Toestemmingsformulieren: Prenatale screening met NIPT” 

meegestuurd met de bloedbuizen naar het NIPT laboratorium. Dat is niet de bedoeling. Het 

getekende toestemmingsformulier moet in het dossier bij de verloskundig zorgverlener opgeslagen 

worden (eventueel digitaal). Een kopie of duplicaat is voor de zwangere, zodat ze weet wat zij 

getekend heeft. Wilt u bij de zwangere benadrukken dat zij dit formulier niet afgeeft bij de bloed-

afname. De bloedafnamelocaties zijn hier ook over geïnformeerd. 

 

NIPT – Uitslagen 

• Bij een uitslag “aanwijzing trisomie 21,18 of 13” gaat de uitslag via Peridos rechtstreeks naar de 

verloskundig zorgverlener. U wordt hiervoor niet altijd gebeld. U informeert zelf de zwangere.  

• Bij een uitslag “aanwijzing nevenbevinding” verschilt het per regio hoe de uitslag gegeven wordt. 

In de SPN-regio en in de regio Maastricht belt de klinisch geneticus de aanvrager om de 

nevenbevinding te bespreken. Vervolgens belt de aanvrager de zwangere. In bijna alle gevallen 

ziet de klinisch geneticus nadien de zwangere op het spreekuur voor extra uitleg. 

• Tijdens de regionale bijeenkomst op 27 november ontstond er discussie wanneer een maligniteit 

bij de zwangere gemeld zou worden. Indien de zwangere kiest voor “NIPT met neven-

bevindingen”, dan kan als nevenbevinding een maligniteit gevonden worden. Een aanwijzing voor 

een maligniteit bij de zwangere is namelijk als er een vreemd patroon te zien is bij vele 

chromosomen of op specifieke plaats(en) in een of meerdere chromosomen waarvan bekend is 

dat veranderingen gepaard kunnen gaan met een maligniteit. In zeer zeldzame gevallen kan ook 

bij een zogenaamde targeted test (chromosoom 13, 18 en 21) een mogelijke aanwijzing worden 

gevonden voor een maligniteit, indien juist in deze chromosomen bijzondere veranderingen te 

zien zijn. 

mailto:Annette.Stolwijk@radboudumc.nl
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Bijscholing
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639801-scholing-vaardigheid-counseling-prenatale-screening
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/1639801-scholing-vaardigheid-counseling-prenatale-screening
https://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/
http://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod/scholing-counseling-prenatale-screening-maatwerk-op-locatie
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=ad3d3f25-3103-4087-9452-df219e06f95e&type=pdf&disposition=inline
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NIPT – Wijziging telefoonnummer NIPT-lab  

Voor vragen over de NIPT-uitslag is het NIPT-laboratorium telefonisch bereikbaar of per e-mail via 

NIPT@mumc.nl. Let op: het telefoonnummer van het laboratorium is gewijzigd in 043 387 1345. Als 

u een e-mail stuurt, wilt u daarin vermelden: de Peridoscode van de labaanvraag waarover u vragen 

heeft en de geboortedatum van de cliënt. 

 

Combinatietest – Overgang naar Star-SHL 

Na de invoering van de NIPT als eerste screeningstest per 1 april 2017 is het aantal aanvragen voor 

de combinatietest sterk gedaald. Het proces van de combinatietest is daarom opnieuw ingericht. Alle 

regio’s zijn voor de combinatietest in de afgelopen maanden overgegaan naar samenwerking met 

het screeningslaboratorium Star-SHL. Ondanks de nodige veranderingen in de werkwijze, is het vrij 

soepel verlopen. Wij danken u voor uw inzet! 

 

Combinatietest – Tijdstip bloedafname 

Tijdens de regionale bijeenkomst op 27 november was er een vraag over de wijziging in het tijdstip 

van de bloedafname met de overgang naar Star-SHL. Star-SHL heeft hierover gemeld: Het feit dat 

het wenselijk is tussen 9 en 11 weken (bij voorkeur rond 10 weken) de bloedafname te doen, is 

omdat dat het beste compromis is tussen berekening van MoM-waarden voor fβ HCG en de PAPP-A. 

Voor de fβ HCG is dat namelijk beter wat later in de zwangerschap en bij de PAPP-A juist wat vroeger. 

Bloedafname rond de 10 weken is een goed compromis ten aanzien van de bepaling van beide 

parameters. Dat is en blijft ongewijzigd. Wat wel gewijzigd is, is dat er een termijnecho gedaan moet 

zijn voor de bloedafname. 

 

Combinatietest – Mededelingen van Star-SHL 

• Op www.peridos.nl staat een nieuw werkafsprakendocument van Star-SHL over de labworkflow. 

Wilt u bij vragen over de labworkflow eerst dit document raadplegen.  

• Per 1 januari 2018 wordt alleen het bloedafnameformulier geprint. De informatie van de tweede 

pagina van het labaanvraagformulier in Peridos gaat dan digitaal naar het laboratorium. 

• In februari 2018 zal in het resultatenscherm in Peridos de volgorde van MoM fβ HCG en PAPP-A 

zijn omgedraaid, zodat het gelijk is aan de volgorde in Astraia. 

• Rondom de feestdagen dienen centra die bloed afnemen rekening te houden met een aparte 

procedure voor het bewaren en het verzenden van het serum. Voor meer informatie: 

werkafsprakendocument. 

• In 2018 brengt Star-SHL voor de serumscreening €61,26 in rekening, passend bij de 

geïndexeerde tarieven voor de combinatietest in 2018. 

 

NT – Wijziging kwaliteitseisen echoscopisten  

Een landelijke projectgroep heeft een voorstel gemaakt hoe om te gaan met de sterke daling van 

het aantal combinatietesten en met het aantal NT-metingen dat een NT-echoscopist minimaal moet 

uitvoeren. De werkgroep Kwaliteit en het Platform Regionale Centra hebben ingestemd met het 

voorstel. De Programmacommissie heeft op 30 november 2017 vervolgens geadviseerd dit voorstel 

uit te voeren. De wijzigingen zijn: 

• De norm voor het aantal NT-metingen per echoscopist wordt verlaagd naar minimaal 50 per jaar 

vanaf 1 september 2018.  

• De Regionale Centra gaan vanaf 1 september 2019 op de nieuwe normaantallen toetsen. Tot 

1 september 2018 zal er een gedoogbeleid zijn voor de normaantallen. Wel beoordelen we de 

kwaliteit van de NT-beelden in 2018. 

• Per Regionaal Centrum berekenen we hoeveel NT-echoscopisten een echocentrum mag leveren 

om te waarborgen dat de normaantallen gehaald kunnen worden. Een belangrijk aandachtspunt 

daarbij is de bereikbaarheid van de combinatietest in de regio. Elk Regionaal Centrum zal in het 

voorjaar van 2018 met een plan komen voor de uitvoering per 1 september 2018. Wij informeren 

u hierover in een later stadium. 

• Overeenkomsten van NT-echoscopisten die niet doorgaan, worden per 1 september 2018 

opgezegd. Een echoscopist kan zelf eventueel eerder de kwaliteitsovereenkomst opzeggen.  

• De RC’s sluiten in de overgangsperiode (tot 1 september 2018) in principe geen overeenkomsten 

met nieuwe NT-echoscopisten.  

• Beginnende echoscopisten moeten ook 50 NT-metingen verrichten. Na twee jaar is men dan een 

“ervaren” NT-echoscopist. Bij beginnende echoscopisten kan een Regionaal Centrum besluiten 

eerder de trend te volgen op beeldbeoordelingen, de NT/CRL curve en de MoM-NT. 

mailto:NIPT@mumc.nl
http://www.peridos.nl/
http://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2017/12/20171215-Werkafspraken-Star-SHL-labworkflow-combinatietest-v1.0.pdf
http://www.spn-regionijmegen.nl/screening/combinatietest/tarief-combinatietest
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Peridos – Contracten opnieuw accorderen 

Per 1-1-2018 veranderen een aantal Regionale Centra van rechtspersoon doordat zij een stichting 

worden. In die regio’s moeten contracten met de nieuwe rechtspersoon afgesloten worden. Dit is de 

aanleiding voor het actualiseren van de (landelijk uniforme) samenwerkingsovereenkomsten met de 

praktijken voor counseling en de SEO- en NT-echocentra en de (landelijk uniforme) 

kwaliteitsovereenkomsten met de counselors, SEO- en NT-echoscopisten. De actualisatie bestaat uit 

tekstuele wijzigingen passend bij de huidige afspraken binnen het programma prenatale screening 

en wijzigingen vanwege de herziening in de bestuurlijke organisatie. 

Deze overeenkomsten staan in Peridos. De actualisatie van deze contracten heeft als gevolg dat 

ieder die een contract heeft, bij het inloggen in Peridos de vraag krijgt om akkoord te gaan met de 

herziene versie van die overeenkomst. De geactualiseerde samenwerkingsovereenkomsten met de 

praktijken voor counseling en de echocentra worden begin 2018 aangeboden. De aangepaste 

kwaliteitsovereenkomsten met de individuele zorgverleners volgen later. 

 

Peridos – Wachtwoord wijzigen  

Vanwege aangescherpte privacy- en informatiebeveiligingseisen zal het op korte termijn niet meer 

mogelijk zijn om uw Peridos-wachtwoord te laten wijzigen door uw zorginstellingbeheerder of door 

de SPN. Ook wordt aan nieuwe gebruikers geen wachtwoord meer verstrekt. Dit om te voorkomen 

dat uw wachtwoord niet alleen bij u, maar ook bij andere personen bekend is. In de nieuwe situatie 

kunt u alleen nog zelf een wachtwoord invoeren. Peridos stuurt u dan een e-mail met een link 

waarmee een nieuw wachtwoord kan worden aangemaakt. Voor deze communicatie gebruikt Peridos 

het e-mailadres dat is ingevuld bij uw gegevens in Peridos in het veld "E-mailadres persoonlijk". Het 

is dus belangrijk dat u hier een e-mail adres invult waar alleen u toegang toe heeft. Wij vragen u 

daarom uw persoonlijk e-mail adres in Peridos te controleren en zo nodig aan te passen.  

 

Landelijke werkwijze Regionale Centra  

In Nederland hebben acht Regionale Centra een vergunning voor prenatale screening vanuit de Wet 

op bevolkingsonderzoek (Wbo). Aan deze vergunning zijn een aantal voorwaarden gesteld, 

bijvoorbeeld op gebied van de coördinatie van de uitvoering, de kwaliteitsborging en de monitoring. 

Deze voorwaarden zijn leidraad voor de taken die de SPN en de andere Regionale Centra uitvoeren. 

De Regionale Centra stemmen hun werkwijze af in het Platform Regionale Centra. Voor een overzicht 

van de activiteiten van de SPN en de andere Regionale Centra is de notitie Landelijke werkwijze van 

Regionale Centra prenatale screening opgesteld. Dit document is recent geactualiseerd. U vindt de 

landelijke werkwijze op www.rivm.nl. 

  

 

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

geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. 

 

 

 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_Ziekte_Zorg/dep_seo/Landelijke_werkwijze_van_Regionale_Centra_prenatale_screening
mailto:spn-regionijmegen@radboudumc.nl

