NIEUWSBRIEF
februari 2018
Herziening bestuurlijke structuur
Op verzoek van de minister van VWS is in 2015 een onderzoek gestart naar mogelijke verbeteringen
van de bestuurlijke organisatie van de prenatale screening. Dit heeft geleid tot het invoeren van
verschillende organisatiewijzigingen op landelijk en regionaal niveau. Voor de SPSAO betekent dit dat
wij overgaan van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezichtmodel. Per 1-1-2018 zijn de
bestuurlijke taken overgedragen aan Prof. dr. Eva Pajkrt.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
 Mevrouw Rolinka Wijne, voorzitter
 Mevrouw Maria Pel
 De heer Eric Robles
Financiering Regionale Centra
Per 2018 gaat de financiering van de Regionale Centra over naar een directe subsidie van het
ministerie van VWS. De opslag voor de regionale centra op het SEO tarief komt daarmee per 2018 te
vervallen. Hieruit volgt dat aanbieders van prenatale screening geen financiële afdracht meer
hoeven te doen aan de regionale centra.
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 SPSAO 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 SPSAO 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
Overzicht kwaliteitsjaarverslagen 2016
Aan de hand van de regionale kwaliteitsjaarverslagen van de regionale centra is over het jaar 2016

een overzicht kwaliteitsjaarverslag gemaakt. U vindt dit verslag op de website van het RIVM.
Aanpassingen in het draaiboek
Door de invoering van NIPT als eerste screeningstest per 1 april 2017 is het aantal combinatietesten
sterk gedaald. Vanaf 1 december 2017 zijn de regionale laboratoria gestopt met de uitvoering van
het bloedonderzoek en is er nog één landelijk uitvoerend laboratorium. De kwaliteitseisen voor het
laboratorium zijn ook aangepast in verband met deze ontwikkeling. Deze eisen zijn, na positieve
advisering door de Programma Commissie, vastgesteld op 30 november 2017.
De wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de laatste versie van het draaiboek. De wijzigingen betreffen
alleen de reeds vastgestelde kwaliteitseisen en zijn met name te vinden vanaf pagina 41. Deze
gewijzigde versie van het draaiboek kunt u vinden op de website van het RIVM
Digitaal verwijsformulier
Sinds de nieuwe AMC website in de lucht is, werkt het verwijsformulier niet goed meer. De ICT is
werkt aan een oplossing. Tot nader bericht, kunt u verwijzingen voor de afdeling prenatale
diagnostiek het beste mailen naar: poli.prentale@amc.uva.nl

1

Lage foetale fractie
Na 2 maal een mislukte NIPT wegens lage foetale fractie wordt geadviseerd om naar een PND
centrum te verwijzen om de mogelijkheid van invasief onderzoek te bespreken. In de uitslagbrief
staat in dat geval vermeld dat de foetale fractie te laag is.
Deze vrouwen komen namelijk in aanmerking voor invasieve prenatale diagnostiek. De kans op een
chromosoomafwijking in deze groep ligt rond de 4%.
Nieuwe folder ‘Zwanger’
Sinds kort is er een nieuwe versie van de folder ‘Zwanger’ beschikbaar.
De belangrijkste aanpassingen hierin zijn:

- Het tekstblok over stoppen met roken tijdens de zwangerschap is herschreven.
- Er is informatie aan de folder toegevoegd over de erkenning van het kind voor de geboorte als
ouders niet met elkaar getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben.
- Er is informatie toegevoegd over jodiumtabletten in geval van een eventuele kernramp.
Daar waar nodig is de inhoud van de folder geactualiseerd. Bestel de folder via de
website van het RIVM.
Wijziging vitaliteitsbepaling bij de NIPT
Tot op heden moest de vitaliteit worden vastgesteld uiterlijk 1 week voorafgaand aan de
bloedafname van de NIPT. In overleg met de KNOV en NVOG (WPDT) is besloten deze
vitaliteitsbepaling te laten vervallen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Per 1 februari 2018 is het niet meer nodig de vitaliteit opnieuw te bevestigen als de termijnecho
langer dan 1 week geleden is, op voorwaarde dat bij de termijnecho een CRL werd gemeten groter
dan of gelijk aan 33 mm. Indien bij de termijnecho de CRL kleiner was dan 33 mm is een
vitaliteitsbepaling binnen een week voorafgaand aan de bloedafname NIPT wel vereist. Verricht de
termijnecho bij voorkeur tussen 10 en 11 weken en conform de richtlijnen van de NVOG/KNOV.
Op het geprinte labaanvraagformulier stond voorheen de volgende zin: "Let op: bloedafname is
alleen mogelijk als uw zorgverlener uiterlijk 7 dagen geleden heeft bevestigd dat er sprake is van een
vitale zwangerschap." Wegens het vervallen van de vitaliteitsbepaling, wordt deze zin verwijderd van
het labaanvraagformulier.
Inschrijven voor vaardigheidstraining counselen
De counselor is, in het kader van de kwaliteitsovereenkomst, verplicht om relevante bij- en
nascholing te volgen over counseling. Een keer in de twee jaar dient de Structurele bijscholing
prenatale counseling, aangeboden door een opleidingsinstituut dat erkend is door de Regionale
Centra, gevolgd te worden. Deze structurele bijscholing bestaat uit een dagdeel theorie en een
dagdeel counselingsvaardigheden. Het theoretische deel is in 2017 ingevuld door de bijscholing over
de NIPT en de TRIDENT-2.
Eind 2018 dienen alle counselors , die voor 2017 hun counselingscursus hebben behaald, de
bijscholing in counselingsvaardigheden te hebben gevolgd.
Vragenlijst
Recent hebben counselors in Nederland een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een
vragenlijstonderzoek naar de Kwaliteit van counseling over prenatale screening vanuit
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cliëntenperspectief. Wij kregen reacties van counselors: “Wij doen op dit moment al mee aan het
Trident-2 vragenlijst onderzoek. Het lijkt ons niet wenselijk om vrouwen aan 2 vragenlijst
onderzoeken over counseling te laten deelnemen”.
Momenteel wordt er relatief veel onderzoek gedaan op het gebied van (counseling over) prenatale
screening en in het bijzonder NIPT. Een deel van deze onderzoeken vindt plaats in het kader van de
TRIDENT-2 studie en andere zijn onderdeel van wetenschappelijke studies geïnitieerd door het RIVMCvB onder meer uitgevoerd door Midwifery Science VUmc.
Onderzoekers van de diverse studies zijn echter van hetzelfde netwerk afhankelijk; vandaar dat
counselors dubbel benaderd worden. Mocht dit tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met
Linda Martin, Midwifery Science VUmc: linda.martin@inholland.nl
Belangrijke data:
AGENDA
19 maart 2018 Regiobijeenkomst
3 april 2018
WFE Symposium
17 april 2018 PNS congres

AMC, collegezaal 4 (Programma volgt!)
Reehorst congrescentrum Ede
De Rijtuigenloods Amersfoort

Normaantallen 2017
In mei 2018 wordt, op basis van de aangeleverde aantallen counselingsgesprekken en NT’s en SEO’s
in Peridos gecontroleerd of de zorgverlener voldoet aan de norm over 2017. Wij verzoeken u daarom
om de gegevens van heel 2017 aan te leveren in Peridos. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met Karline van de Kamp, E. k.vandekamp@amc.nl
Nieuwe PNS-webshop
Vanaf half februari is het mogelijk om via de nieuwe webshop voorlichtingsmaterialen voor publiek
en producten voor professionals te bestellen. Er zijn veel nieuwe items toegevoegd.
In de nieuwe webshop dient u voortaan in te loggen, zodat u de voortgang van de bestelling kunt
bijhouden en de bestelhistorie in kunt zien. De vertalingen van de publieksfolders zijn nog steeds te
downloaden van de website van het RIVM. Ook kunt u hier de Nederlandstalige
folders en producten voor professionals bestellen.
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