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Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor
prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale
en landelijke organisatie van prenatale screening.
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ALGEMEEN
SPN – nieuwe beleidsmedewerker
Sinds 1 april is Puck Keurentjes begonnen als beleidsmedewerker bij de SPN. Wij wensen haar veel
succes en werkplezier.

COUNSELING
E-learning en kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO
Sinds 15 maart is de e-learning eerste trimester SEO beschikbaar. In deze e-learning wordt
specifiek ingegaan op het counselen van het eerste trimester SEO. Het volgen van de e-learning en
het maken van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor counselors.
Nadat u de e-learning heeft doorlopen én de toets succesvol heeft gemaakt, ontvangt u per e-mail
van het RIVM een certificaat. Deelname kost ongeveer één uur. De e-learning is geaccrediteerd
door de KNOV, NVOG, BEN, V&VN en ABC1 en levert 1 punt op. Wij schrijven het accreditatiepunt
voor u bij in het register van uw beroepsgroep en in Peridos. Counselors dienen de e-learning en
toets te maken voor 31 mei 2021. Hierna doen de Regionale Centra een check in Peridos of u de
verplichte bijscholingen (algemeen webinar en e-learning met een succesvol afgesloten toets) voor
het eerste trimester SEO hebt gedaan. Wanneer u de verplichte bijscholing niet geheel volgt, kan
het Regionaal Centrum uw kwaliteitsovereenkomst ontbinden. In dat geval kunt u per 1 augustus
2021 geen counselinggesprekken meer uitvoeren en screeningsonderzoeken aanvragen. Indien u
hier vragen over hebt, neem dan contact op met de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl of
024 3619603.
TrainTool
In de vorige nieuwsbrief vanuit de Regionale Centra is een bericht verschenen over de
counselingsnorm voor prenatale screening. Omdat dit bericht vragen opriep, volgt hier een
toelichting.
Volgens de landelijke kwaliteitseisen geldt voor de counseling de norm van 50 gesprekken per jaar.
In de huidige bijscholingsronde (2019-2021) is voor counselors die in 2019 en 2020 tussen de 35
en 49 counselingsgesprekken per jaar hebben gevoerd, het volgen van TrainTool verplicht gesteld
als alternatief om aan de norm te voldoen. Het ging hierbij om een tijdelijke regeling. Vanaf
1 september 2021 is TrainTool niet meer up-to-date vanwege de start van de eerste trimester SEO.
Om die reden kan TrainTool dan niet meer gebruikt worden als verplichte nascholing bij 35-49
gesprekken. Er zal worden onderzocht of het haalbaar en wenselijk is om een geactualiseerde vorm
van TrainTool in de nieuwe scholingsronde aan te bieden.
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die
willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening.
Onderstaand een herhaalde oproep van de PRIME studie:
PRIME-studie
Gezocht: counselors prenatale screening & zwangere vrouwen. Beslissingen over prenatale
screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner,
een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes
maken over screenen tijdens de zwangerschap.
Wij zijn voor dit onderzoek nog specifiek op zoek naar:
• Counselors met meer dan 10 jaar werkervaring
• Zwangere vrouwen en partners die niet meteen op één lijn zaten over de keuze om wel of
niet te screenen.
Een interview duurt ongeveer 45 minuten. Helpt u mee met de werving?
Meer informatie over de PRIME-studie en wervingsmateriaal: www.prime-studie.nl, Samen met de
partner, Primestudie - YouTube. Voor vragen of opmerkingen: Promovenda Esther Schutgens-Kok,
via esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400.
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NIPT
Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname
Voor de bloedafname is een papieren NIPT-aanvraagformulier noodzakelijk, omdat hier de
barcodes van de bloedbuizen opgeplakt worden voor verzending naar het NIPT-lab.
Wanneer u het NIPT-aanvraagformulier per e-mail naar de zwangere stuurt (bijvoorbeeld omdat u
het counseling gesprek via videobellen heeft gevoerd), willen wij u vragen de zwangere erop te
wijzen dat het NIPT-aanvraagformulier uitgeprint moet worden voor de bloedafname.

SEO
Eerste en tweede trimester SEO
Met de introductie van het eerste trimester SEO, is de noodzaak ontstaan om onderscheid te
maken tussen het eerste en tweede trimester SEO. Het gebruik van simpelweg ‘SEO’ volstaat nu
niet meer om aan te duiden welk echoscopisch onderzoek bedoeld wordt. Voortaan zullen de
Regionale Centra de afkortingen ETSEO en TTSEO gebruiken in communicatie naar zorgverleners,
zoals in nieuwsbrieven en op de websites van de Regionale Centra en de CLBPS. In de
communicatie naar zwangeren is het de bedoeling om te spreken over 13 wekenecho en
20 wekenecho.

EERSTE TRIMESTER SEO
Webinars en presentaties terugkijken
Op 15, 22 en 29 maart vonden de webinars over het eerste trimester SEO plaats. Het algemene
webinar van 15 maart was voor counselors en echoscopisten verplicht. De verdiepende webinars op
22 of 29 maart waren alleen voor echoscopisten die het eerste trimester SEO willen gaan
verrichten. Alle webinars zijn goed bekeken (resp. 2500, 500 en 350 kijkers) en goed beoordeeld.
We kijken dan ook terug op drie geslaagde online bijeenkomsten. Bijgaand vindt u links om de
webinars en presentaties terug te kijken. Ze zijn ook te vinden op www.clbps.nl.
Webinar terugkijken:
• Webinar algemeen op 15 maart (deelnameregistratie kan ook bij terugkijken).
• Webinar verdieping op 22 maart (deelnameregistratie niet meer mogelijk)
• Webinar verdieping op 29 maart (deelnameregistratie niet meer mogelijk)
Dia-presentaties:
• Webinar algemeen 15 maart
• Webinar verdieping 22 en 29 maart
Veelgestelde vragen
U kon vragen stellen tijdens de webinars. Een deel van de gestelde vragen is direct beantwoord
tijdens de webinars. Helaas konden niet alle vragen aan bod komen. Bekijk de meest gestelde
vragen op www.pns.nl/veelgestelde vragen. Deze pagina wordt de komende tijd verder aangevuld.
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Belangrijk: inhoudelijke informatie naar aanleiding van de webinars
Wij willen u wijzen op twee inhoudelijke punten voor echoscopisten over de uitvoering van het
eerste trimester SEO:
• Tijdens het webinar is aangegeven dat de buikwand en de navelstrenginsertie sagittaal
beoordeeld dienen te worden. Ten behoeve van het logboek gaat het hier echter om een
transversale beoordeling. De afbeeldingen met een sagittale doorsnede dienden ter illustratie.
Echoscopie is dynamisch, waarbij de foetus vanuit alle verschillende vlakken kan worden
bekeken. Het kind tijdens de echo in een sagittale doorsnede bekijken geeft veel informatie.
• Niet helemaal duidelijk was het onderdeel ‘placentalokalisatie’. De echoscopist dient de
placentalokalisatie alleen te registreren. De placenta ligt vaak laag in het eerste trimester SEO
en dat is geen reden voor onrust of verwijzing. Er wordt opnieuw naar gekeken bij het tweede
trimester SEO en daar wordt bepaald of de placenta een afwijkende ligging heeft. U dient wél te
verwijzen bij een molazwangerschap, tumor in de placenta of andere bijzonderheden. U dient
dit dan te registreren en de zwangere te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale
Diagnostiek.
Echoscopisten: vaardigheidstraining
Voor een deel van de echoscopisten is een vaardigheidstraining verplicht. Vanaf heden kunt u zich
inschrijven voor deze vaardigheidstraining. Voorwaarde voor de uiteindelijke deelname aan de
training is het met goed gevolg afronden van de theorietoets. Doordat u zich nu al kunt inschrijven,
kunt u de datum alvast in uw agenda reserveren. Aanmelden kan via de website van Fontys. Daar
kunt u de keuze maken voor de datum en de locatie. De trainingen vinden plaats in mei en juni.
Er is in het voorjaar ook nog wat ruimte voor echoscopisten die niet verplicht zijn de
vaardigheidstraining te volgen. Deze echoscopisten kunnen zich vanaf 23 april inschrijven. De
training vindt dan waarschijnlijk plaats in juni. Voor deze groep wordt accreditatie aangevraagd. In
september is er ook nog voldoende mogelijkheid voor deze echoscopisten om de training te volgen.
Kwaliteitseisen
Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO heeft het RIVM kwaliteitseisen
opgesteld, in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit. Het gaat om eisen aan het eerste
trimester SEO, aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert, aan de opleiding en de
kwaliteitsbeoordeling
van
het
eerste
trimester
SEO.
Deze
kunt
u
vinden
op
www.pns.nl/kwaliteitseisen.
Meer informatie?
Alle informatie voor counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEO is terug te vinden
op www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals. De informatie wordt doorlopend
aangepast en aangevuld. U vindt er naast de meest gestelde vragen ook de meest actuele
gegevens over het eerste trimester SEO (zoals de opbouw van het tarief) en de belangrijkste
details over de (bij)scholing. Ook de nieuwe kwaliteitseisen en factsheets staan online.

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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