Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN
Nieuwsbrief – februari 2021, nummer 88
Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor
prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale
en landelijke organisatie van prenatale screening.
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ALGEMEEN
1 april: peildatum toetsing aantal verrichtingen in 2020
Op 1 april 2021 vindt de toetsing plaats van de aantallen verrichtingen van counselors en
echoscopisten over het jaar 2020, op basis van de geldende kwaliteitseisen. Wij vragen de
zorginstellingen om hun gegevens over 2020 zo spoedig mogelijk volledig aan Peridos aan te
leveren. Voor de zomer ontvangen de counselors en echoscopisten bericht van ons over het
resultaat van deze toetsing.
Doorgeven afwezigheid in 2020
De SPN is graag op de hoogte van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, zwangerschap of andere
redenen). Wij gebruiken deze informatie om te bepalen of een contractant in aanmerking komt
voor dispensatie bij het behalen van de normaantallen en van de accreditatiepunten voor scholing.
Wilt u ons hierover informeren via spn-regionijmegen@radboudumc.nl met vermelding van
ingangsdatum en einddatum afwezigheid.
CRL-cursus zwangerschapsdatering
Een goede zwangerschapsdatering is belangrijk voor de verloskundige zorg in het algemeen en ook
voor de prenatale screening. De SPN biedt een korte scholingsactiviteit aan om de kwaliteit van de
CRL-meting voor de zwangerschapsdatering te vergroten. Deelnemers kunnen vijf CRL-beelden
insturen; wij beoordelen de drie beste beelden aan de hand van internationale criteria. Accreditatie
is toegekend door KNOV (1 punt) en aangevraagd bij de BEN. Zie onze website voor meer
informatie en aanmelding.
Monitor en professionalsmonitor 2019
De monitor en professionalsmonitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en
het SEO 2019 staan online. De monitors zijn uitgevoerd door IQ Healthcare. Ze zijn gebaseerd op
de landelijke database Peridos. Sinds 2016 worden er twee monitors uitgebracht. Algemene
informatie met trends in de tijd vindt u in de monitor. Meer specifieke (regionale) informatie staat
in de professionalsmonitor.

COUNSELING
Registratie bijscholing counselors
De huidige scholingsronde voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd
en loopt tot eind 2021. De SPN vraagt counselors om alvast te controleren of al uw gevolgde
bijscholingen in 2020 in Peridos zijn vastgelegd (via Beheer > Zorgverleners > Opleidingen). Indien
u scholing mist, stuur dan het certificaat naar spn-regionijmegen@radboudumc.nl.
Net als in 2019 geldt dat deelname aan TrainTool verplicht is als u in 2020 tussen de 35 en 50
counselingsgesprekken heeft gevoerd. Dit is ongeacht het tot dan toe behaalde aantal
scholingspunten.
Counseling eerste trimester SEO
Informatie over de verplichte bijscholing voor counselors, de materialen daarvoor en andere zaken
die relevant zijn voor counselors leest u in het volgende deel van de nieuwsbrief onder “eerste
trimester SEO”.
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EERSTE TRIMESTER SEO
Informatiematerialen voor scholing eerste trimester SEO: bestel nu!
Voor alle zorgverleners is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale Centra, betrokken
beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin
factsheets en de nieuwe informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener
moet weten over het eerste trimester SEO en deze is nodig voor het volgen van de scholing. De
informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de
webshop van het RIVM, via deze link. De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk
bezorgd. Per praktijk kunnen deze worden verspreid naar alle contractanten.
AGB-code in Peridos
In Peridos staat niet bij elke zorgverlener en zorginstelling met een overeenkomst met een
Regionaal Centrum een AGB-code geregistreerd. Wij vragen u om te controleren of uw AGB-code in
Peridos staat vermeld en zo niet, deze te registreren (via Beheer > Zorgverleners of via Beheer >
Zorginstellingen). Indien u geen AGB-code heeft, wilt u deze dan aanvragen via www.agbcode.nl.
Een AGB-code is van belang voor de uitbetaling van de eerste trimester SEO’s aan de echocentra.
Scholing counselors en echoscopisten via webinars
Op maandag 15 maart 2021 wordt voor alle counselors en echoscopisten een gezamenlijke
algemene theoretische (bij)scholing georganiseerd over het eerste trimester SEO. Tijdens dit
webinar komen de volgende onderdelen aan bod:
• Uitleg over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO.
• Informatie over de wetenschappelijk IMITAS-studie.
• Counseling over het eerste trimester SEO.
• Praktische informatie over het proces van toestemming en aanvragen tot de uitslag en de
uitbetaling van het eerste trimester SEO.
Het webinar wordt op 15 maart van 14.30-17.00 uur één keer live aangeboden. Daarna is het
webinar on demand te kijken. Ook bij het on demand kijken is registratie mogelijk. Deelname aan
dit webinar is verplicht voor counselors én echoscopisten. Volgende week ontvangt u de
aanmeldlink voor alle webinars in een persoonlijke uitnodigingsmail.
Voor de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist dienen echoscopisten - aanvullend op het
algemene deel - een tweede webinar te volgen. Dit betreft een verdiepingsdeel over de uitvoering
van het eerste trimester SEO én een vragenuur. Deze webinars voor echoscopisten zijn alleen live
te volgen op maandag 22 maart of maandag 29 maart 2021. Reserveer deze data daarom in uw
agenda!
• Live webinar algemeen voor contractanten
Maandag 15 maart
14.30 – 17.00 uur
• Live webinar echoscopisten (optie 1)
Maandag 22 maart
15.00 – 17.00 uur
• Live webinar echoscopisten (optie 2)
Maandag 29 maart
19.00 – 21.00 uur
Na het volgen van dit verdiepende webinar over de uitvoering van het eerste trimester SEO
ontvangt u een “Bewijs van Deelname” waarmee u zich kunt inschrijven voor de toets (zie
verderop).
Scholing counselors – e-learning
Alle counselors volgen naast het algemene webinar een aparte module van de e-learning, vanaf
half maart tot uiterlijk 31 mei 2021. De e-learning wordt afgesloten met een toets. In de maand
juni zullen de Regionale Centra nagaan of alle counselors de scholing rondom het eerste trimester
SEO hebben afgerond. Dit houdt in: deelname aan het webinar en de e-learning met toets. Beide
onderdelen zijn verplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zonder deze scholing mag er vanaf 1
augustus 2021 niet worden gecounseld.
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Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist
De gehele opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit een theoriegedeelte en een
vaardigheidstraining:
Theoriegedeelte
1. Webinar algemeen.
2. Webinar verdiepend.
3. Digitale theorietoets, georganiseerd door de SEO-opleidingen.
De digitale theorietoets vindt plaats op verschillende momenten:
• Donderdag 8 april
20.00 - 21.30 uur
• Maandag 12 april
15.00 - 16.30 uur
• Maandag 12 april
20.00 - 21.30 uur
Let op! U wordt ingedeeld voor de toets. Houd dus deze toetsmomenten vrij. Inschrijven kan vanaf
30 maart met het Bewijs van Deelname aan de webinars. Het is in tegenstelling tot eerdere
berichtgeving niet mogelijk om een voorkeursdatum op te geven. Gezien het hoge aantal
deelnemers zijn individuele verzoeken moeilijk te honoreren. Alleen met een gegronde reden kan
hierin worden gewijzigd. Verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend bij Fontys, na toekennen
van het toetsmoment. Op 22 april om 20.00-21.30 uur is er de mogelijkheid om een herkansing te
maken, in geval van een onvoldoende score.
Vaardigheidstraining
De vaardigheidstraining wordt georganiseerd door de SEO-opleidingen en is niet voor iedereen
verplicht. Zie verderop voor de toelatingsvoorwaarden. In mei en juni worden in Haarlem,
Eindhoven en Utrecht vaardigheidstrainingen georganiseerd. In kleine groepjes wordt uitleg
gegeven over en geoefend met het uitvoeren van een eerste trimester SEO. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van zwangere vrouwen die model willen zijn voor de training. U hoort binnenkort meer
over wanneer en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het
vaardigheidsonderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot
wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
Toelatingsvoorwaarden
Of een echoscopist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding en welke onderdelen
gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Klik hier voor meer informatie.
Communicatie over te volgen onderdelen van de opleiding
Echoscopisten ontvangen uiterlijk begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in
aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij
moeten volgen. Echoscopisten die nog niet voldoen aan de eisen om te mogen starten met de
opleiding, kunnen op een later moment instromen. Afhankelijk van het aantal verrichtingen is dat
mogelijk nog in 2021. Echoscopisten die naar verwachting op een later moment in 2021 gaan
instromen, kunnen in afstemming met het Regionaal Centrum al wel deelnemen aan de
theoretische scholing.
Kosten opleiding
Aan de webinars en de theorietoets zijn geen kosten verbonden. Aan de vaardigheidstraining wel,
deze bedragen €650,-. In het tarief voor het eerste trimester SEO (€ 110,70 voor een tijdsduur
van 35 minuten), is ook een component voor (bij)scholingskosten opgenomen. Echocentra krijgen
hiermee indirect opleidingskosten voor hun uitvoerende echoscopisten vergoed.
Hoe lang blijft het certificaat geldig?
Het certificaat van de opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist is zes maanden geldig. In
2022 komt er een nieuwe mogelijkheid om de opleiding te volgen.
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Actuele informatie op www.pns.nl
Wilt u iets nalezen over bijvoorbeeld de (bij)scholing over het eerste trimester SEO of het tarief?
Kijk dan op www.pns.nl/professionals voor alle actuele informatie.
Overzicht data 2021
Voor counselors:
• 15 maart: webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)
• Maart/april/mei: e-learning counselors met toets
• 1 augustus: start counseling over eerste trimester SEO
Voor echoscopisten:
•
•
•
•
•
•
•

15 maart: webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)
22 of 29 maart: webinar echoscopisten + vragenuur (alleen live)
8 of 12 april: theorietoets echoscopisten
22 april: herkansing theorietoets echoscopisten
Mei/juni: vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
1 september: streefdatum invoering eerste trimester SEO
September: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep

TWEEDE TRIMESTER SEO
IMITAS-studie
De onderzoekers van de IMITAS-before studie zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een
vragenlijst zouden willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en
ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een goede vergelijking te kunnen maken met
de groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal krijgen.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek.
Doel van het onderzoek:
De IMITAS-studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De
studie is onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after
cohort zal het eerste trimester SEO in onderzoek verband aangeboden worden, het IMITAS-before
cohort dient als controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een onderdeel van de
IMITAS-studie. In vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en
hun partner omtrent de huidige prenatale screening (before) en omtrent het eerste trimester SEO
(after) onderzocht. Resultaten van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een
vergelijking te maken tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke
toekomstige implementatie van een eerste trimester SEO.
Deelname aan het onderzoek:
In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van het
eerste trimester SEO, 1 september 2021. Wij hopen op 30 deelnemende praktijken.
Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem
dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl.
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Wijziging in verwijzing voor GUO2 < 18 weken zwangerschap van 1-1-2021 tot 1-9-2021
Om onderzoek te doen naar de meerwaarde van de 13 wekenecho zal de IMITAS-onderzoeksgroep
een voor-na-meting uitvoeren. De ziekenhuizen die PND aanbieden in de SPN-regio, hebben
onderling afspraken gemaakt om goed in kaart te brengen wat nu al verwezen wordt. Voor de
periode 1-1-2021 tot de start van het aanbod eerste trimester screening, 1-9-2021, geldt dat voor
de verwijzing voor een GUO2 voor 18 weken zwangerschap. In de nieuwsbrief van december 2020
hebben wij u hierover geïnformeerd. De PND-ziekenhuizen in de SPN-regio hebben aanvullende
afspraken gemaakt. De nieuwe afspraken zijn:
• Alle zwangeren waarbij een vermoeden is op een aandoening en verwezen worden voor
een GUO2 voor 18 weken zwangerschap, kunnen verwezen worden naar de PND in het
Radboudumc te Nijmegen. Hiermee is de follow up beter in beeld te brengen. Bovendien zal
veelal de zwangere voor vervolgonderzoek naar de PND in Nijmegen doorgestuurd worden,
omdat alleen daar het vervolgonderzoek mogelijk is.
• Uitzonderingen:
- als er een vermoeden is van anencefalie,
- als de zwangere zelf naar een PND-satellietcentrum wenst te gaan.
In die gevallen kunt u de zwangere verwijzen naar het PND-(satelliet)centrum waarmee u
gebruikelijk samenwerkt.
Deze afspraken gelden dus voor verwijzingen voor 18 weken zwangerschap na de combinatietest,
een pretecho of anderszins. Het geldt dus niet voor verwijzingen voor GUO2 na het tweede
trimester SEO.
SEO – cursussen
De SPN biedt SEO-echoscopisten cursussen aan om dieper in te gaan op het thema hart of het
thema centraal zenuwstelsel en rug. Als u zich opgeeft voor een van deze cursussen, 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. Voor beide
cursussen ontvangt u 3 accreditatiepunten. Op de SPN-website is meer informatie te vinden en
kunt u zich aanmelden.

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