Organisatie

Jaarverslag 2020

Bij het bureau van de SPN werkten in 2020 een directeur-bestuurder,
kwaliteitsfunctionaris, beleidsmedewerker, informatiebeheerder, twee
secretaresses, twee GUO-echoscopisten en een PND-gynaecoloog.
Het bestuur van de SPN voert regelmatig overleg met de Raad van
Toezicht en de Raad van Advies. In 2020 hebben deze drie ook
gezamenlijk overlegd.

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar door de coronacrisis. De prenatale
screening is als essentiële zorg aangemerkt. Voor de zorgverleners
was dat aanpassen aan wat veilig was voor de zwangeren én voor
henzelf.
De medewerkers van de SPN hebben ondanks de coronacrisis veel van
hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De vorm waarop verschilde
wel van voorgaande jaren: thuiswerken, digitale audits, digitale
vergaderingen en webinars zijn ingevoerd. Hoewel dit soms wat
uitdagingen gaf, zijn de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden
onverminderd goed!
Dr. ir. Annette Stolwijk, bestuurder SPN

Raad van Advies
2 vergaderingen

Raad van Toezicht
4 vergaderingen

Over SPN

De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) is vergunninghouder voor
prenatale screening vanuit de Wet op Bevolkingsonderzoek (Wbo). De counseling
voor prenatale screening, de testen voor down-, edwards- en
patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) vallen onder de
Wet op het bevolkingsonderzoek.
De SPN wil dat elke zwangere en haar partner een goed geïnformeerde keuze
kunnen maken over prenatale screening en dat deze screeningstesten optimaal
uitgevoerd worden. Daartoe coördineert, bevordert, bewaakt en borgt de SPN de
kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio.

Arnhem
Ede
Enschede
Nijmegen (Radboudumc)
's-Hertogenbosch
Tilburg

De uitvoerders van prenatale
screening in de regio van de SPN
bevinden zich rondom deze
ziekenhuizen.

Volledige kwaliteitsjaarverslag bekijken?
Bekijk onze website of scan de QR-code

Locatie
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Looproute 551

Prenatale diagnostiek wordt in
KGCN-verband verleend in de
ziekenhuizen van:

•
•
•
•
•
•

Voor het eerst brengt de SPN het jaarverslag uit als publieksversie. Hierin
presenteren we de belangrijkste zaken uit het kwaliteitsjaarverslag 2020 en
geven we een overzicht van uitgevoerde prenatale screening in de regio over
2020.
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Echoscopisten

Counselors
Kwaliteitseisen - aantallen
Het percentage counselors die voldoen aan de kwaliteitseis van 50
counselinggesprekken per jaar is in 2019 (84%) een stuk hoger dan in 2018
(68%) en 2017 (66%). Gegevens over 2020 zijn nog niet bekend.

Kwaliteitseisen - aantallen
Het percentage SEO-echoscopisten die voldoen aan de kwaliteitseis van
150 (ervaren) of 250 (starter) SEO’s per jaar, ligt in 2019 (99%) hoger dan
in 2018 (96%) en 2017 (92%). Gegevens over 2020 zijn nog niet bekend .

2019 99%
2018 96%
2017 92%

2019 84%
2018 66%
2017 64%

Counselors die tussen de 35-49 gesprekken gevoerd hebben in 2019 zijn
aangemeld voor verplichte deelname aan TrainTool, de digitale training van
counselingvaardigheden. Het betrof 50 counselors die tot deze groep behoorden.
Tweeëntwintig counselors hebben minder dan 35 counselinggesprekken gevoerd.
De SPN heeft met hen contact opgenomen om afspraken op maat te kunnen
leveren.

Kwaliteitsaudits counselingspraktijken
Eind 2019 is gestart met de nieuwe ronde kwaliteitstoetsen bij de
counselingspraktijken. Dit is gedaan via een landelijke vragenlijst. Het proces is
ondersteund door het landelijke informatiesysteem Peridos. In 2020 zijn in totaal
79 kwaliteitstoetsen counseling volledig afgerond.
Bij de meeste counselingspraktijken zijn een of meerdere verbeterpunten
geformuleerd in het auditverslag. De SPN heeft na 6 maanden gecontroleerd of
de verbeterpunten voldoende zijn afgehandeld.
Kwaliteitstoets counseling

Aantal kwaliteitstoetsen uitgevoerd in 2020
(% t.o.v. aantal praktijken met contract)

79 (75%)

Aantal centra zonder verbeterpunten (%)

10 (13%)

Aantal centra met verbeterpunten (%)

69 (87%)

De SPN heeft in 2020 bij geen van de echoscopisten de
kwaliteitsovereenkomst beëindigd vanwege te weinig verrichtingen. De SPN
houdt bij de beoordeling hiervan rekening met het aantal verrichtingen dat
een echoscopist maakte in een periode van 3 jaar.

Kwaliteitsaudits echocentra
In 2020 heeft de SPN 13 visitaties uitgevoerd, dit betrof 49% van alle
echocentra die in 2020 een samenwerkingscontract hadden met de SPN.
Bij de meeste echocentra (n=11) zijn er bij de kwaliteitsaudit een of
meerdere verbeterpunten geformuleerd in het auditverslag. In het algemeen
kan gesteld worden dat de zwaarte van de verbeterpunten afneemt,
naarmate de echocentra langer bestaan.

Beeldbeoordeling
Iedere SEO-echoscopist wordt eens in de 2 jaar beoordeeld op hun
echoscopische vaardigheden middels een beeldbeoordeling. In 2020 heeft
de SPN 30 beeldbeoordelingen uitgevoerd waarvan er 27 zijn afgerond in
2020 met onderstaand resultaat:
Beeldbeoordeling echoscopist
Voldoende (direct)
24 (80%)
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Voldoende na
herbeoordeling

Onvoldoende na
herbeoordeling

3 (10%)

0 (0%)

Organisatie scholing
In 2020 heeft de SPN binnen de geldende coronamaatregelen een nabespreking
SEO-beeldbeoordeling georganiseerd. De SPN heeft helaas geen regionale
bijeenkomst kunnen organiseren. Om contractanten de mogelijkheid te bieden
toch deel te nemen aan scholing over prenatale screening, hebben de 8
Regionale Centra gezamenlijk een landelijke online scholing georganiseerd.

Screening in cijfers
In 2020 zijn in de SPN-regio 29.834 zwangerschappen
geregistreerd waarbij gecounseld is. Dit zijn meer
zwangerschappen dan voorgaande jaren; in 2019 waren dit
24.080 zwangerschappen. Van deze gecounselde zwangeren
nam 1% deel aan de combinatietest, 55% aan de NIPT en
29.834
85% aan het SEO.
zwangeren
Bij 4,9% van de zwangeren was er bij de combinatietest een
verhoogde kans uitslag op down-, edwards- en/of patausyndroom. De
uitslag van de NIPT is niet bekend bij de Regionale Centra, omdat dit een
onderdeel van de TRIDENT-studie betreft.

Contractanten konden deelnemen aan het landelijke webinar over prenatale
screening en de landelijke casuïstiekbespreking, die via een
webinar was georganiseerd. Aan beide online scholingen hebben
veel contractanten deelgenomen. Beiden scholingen zijn goed
beoordeeld.

Deelname

De SPN biedt cursussen aan waarin beelden worden
beoordeeld van een bepaald thema binnen het SEO en van de
CRL-meting voor de zwangerschapsdatering.

Contracten
In 2020 zijn er vier zorginstellingen vanuit de regio SPSZON naar de regio SPN
overgegaan. Dit betreft één praktijk voor counseling en drie zorginstellingen met
een contract voor zowel counseling als SEO.
De SPN is in 2020 nieuwe kwaliteitsovereenkomsten aangegaan met 8
SEO-echoscopisten en 64 counselors. Bij 47 counselors is de
kwaliteitsovereenkomst counseling ontbonden.
Aantal organisaties

Aantal zorgverleners

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019

Counseling

105

101

Counseling

472

455

SEO

27

24

SEO

84

76

NT

10

10

NT

14

15

55%
NIPT
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CT

Het SEO was bij 4,2% van de
zwangerschappen incompleet en kreeg
het advies om het te herhalen. Bij 4,5%
van de SEO’s was er een vermoeden op
een afwijking en is vervolgonderzoek in
een PND-(satelliet) centrum
geadviseerd. Van 843 zwangerschappen
is informatie in Peridos beschikbaar over
het GUO dat volgde.

85%
SEO
Conclusie SEO

Conclusie GUO
In 435 van deze GUO’s werd geen afwijking
aangetroffen en in 318 werd het vermoeden van
een afwijking bevestigd. In de overige 90
gevallen kon de conclusie van het SEO en de
GUO niet direct aan elkaar gerelateerd worden.

Nieuwsbrieven
In 2020 zijn 12 nieuwsbrieven uitgegeven, die terug te
vinden zijn op de website.
Op de website staat informatie die voornamelijk bedoeld is
voor de zorgverleners in de regio. De SPN heeft de website
in 2020 regelmatig geactualiseerd.
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1%

Helaas zijn er geen gegevens beschikbaar over
de zwangerschapsuitkomst. We kunnen daardoor
geen uitspraken doen over hoeveel
aandoeningen niet waargenomen zijn bij een
screeningstest.
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