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1. NIPT als eerste screeningstest
De minister van VWS heeft een besluit genomen over de Wbo-aanvraag voor
wetenschappelijk onderzoek naar de invoering van NIPT als eerste
trimesterscreeningstest, als alternatief naast de combinatietest. Dit is de
TRIDENT-2 studie.
De minister heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen en zal een
vergunning verlenen. Voorlopig zal de zwangere zelf € 175,- betalen voor NIPT;
de overige kosten van de test wordt door VWS gesubsidieerd. De minister geeft
aan dat NIPT als eerste test op 1 april 2017 van start gaat. Overleg vindt plaats
hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan gaan worden.
De komende maanden zal gewerkt worden aan de invoering van dit besluit, zoals het aanpassen van
voorlichtingsmateriaal en de digitale nascholingsmodule DIN, het maken van een digitale
counselingmodule over de screening op downsyndroom voor de zwangere, en het inrichten van het
proces van labaanvraag en -uitslag. Drie laboratoria zullen apparatuur gaan aanschaffen om het grote
aantal testen te kunnen verwerken.
Voor meer informatie over dit besluit zie de Kamerbrief op de website van de SPSAO:
http://spsao.nl/z_files///kamerbrief-over-de-niet-invasieve-prenatale-test-nipt.pdf
Eén van de voorwaarden voor de TRIDENT 2 is dat alle counselors worden bijgeschoold door de
Regionale Centra. Wij zullen deze nascholing(en) in maart 2017 organiseren.
BELANGRIJK om te vermelden is dat het een verplichte nascholing voor counselors is
Deze scholing is gratis en, indien er plaats is, ook toegankelijk voor counselors uit andere regio’s.
Aanmelden kan nu nog niet, maar wel vanaf januari a.s. Alle reguliere ontvangers van onze
nieuwsbrief ontvangen hierover automatisch bericht via e-mail.
LET OP: Er worden ook scholingen over NIPT of over counseling aangeboden door commerciële
partijen zoals SCEM. Deze scholingen moeten gezien worden als aanvulling of verdieping en
vervangen niet de verplichte nascholing die u als counselor MOET volgen bij een van de Regionale
Centra.

2. WBO vergunning
De SPSAO en de zeven andere Regionale Centra voor prenatale screening hebben een verlenging
gekregen van de vergunning in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO) voor de
screening op downsyndroom, trisomie 13 en 18 en voor het SEO naar neuraalbuisdefecten. De
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vergunning wordt voortgezet van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018. In de vergunning is opgenomen dat de
vergunninghouder meewerkt aan de TRIDENT 2 studie.

3. De nieuwe wet Wkkgz - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. Deze wet geldt
voor alle zorgaanbieders, dus ook voor solistisch werkende zorgverleners. De Wkkgz vervangt de Wet
klachtrecht cliënten zorgsector en de Kwaliteitswet zorginstellingen.
Voor wat de prenatale screening betreft, is het relevant dat zorgaanbieder per 1 januari 2017 een
klachtenfunctionaris beschikbaar hebben en aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. De
zorgaanbieder dient binnen zes weken met een oordeel over de klacht te komen en te laten weten
welke maatregelen hij treft, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van deze termijn met
maximaal 4 weken. Klagers kunnen ‘in beroep’ gaan bij een externe geschilleninstantie die bindend kan
adviseren en een vergoeding van geleden schade kan toekennen tot € 25.000,-.
Voor meer informatie: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg en wat moet ik als zorgaanbieder
regelen?

4. Counseling niet nodig?
Veel zwangeren zijn al een keer gecounseld over prenatale screening bij een voorgaande zwangerschap.
Het kan voorkomen dat zij aangeven geen behoefte aan counseling te hebben, omdat zij direct kiezen
voor een combinatietest of een SEO. In een dergelijke situatie is het toch van belang om te counselen, zij
het op maat. Er dient in ieder geval geverifieerd te worden of de zwangere voldoende actuele kennis
heeft van de onderzoeken om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Pas na het toetsen van die
kennis kan de counselor de zwangere verwijzen voor de combinatietest en/of het SEO. Dergelijke
counseling op maat kunt u een volwaardig counselinggesprek beschouwen en als zodanig registreren en
declareren.
Als zwangeren uit principiële overwegingen aangeven niet geïnformeerd te willen worden over
prenatale screening, dan dient u hen niet te counselen. Zij kunnen dan ook niet verwezen worden voor
een combinatietest of een SEO.

5. PERIDOS
Onlangs is een nieuwe handleiding gepubliceerd op de Peridos-website
voor het aanleveren en controleren van aangeleverde gegevens in
Peridos door de zorginstelling. Voor het aanleveren van Excelbestanden
en het bekijken van aangeleverde gegevens hebt u in Peridos de rol van
zorginstellingbeheerder nodig. Wij roepen de praktijken (zorginstellingsbeheerders) op om regelmatig
de aangeleverde gegevens in Peridos te controleren. Als de oorzaken van fouten, waarschuwingen of
attenderingen door de zorgverlener zijn opgelost in het bronsysteem dan kunnen de gecorrigeerde
gegevens opnieuw aangeleverd worden met HL7 of Excel. Zie: www.peridos.nl
Voor vragen over het aanleveren van gegevens kunt u contact opnemen met Karline van de Kamp,
k.vandekamp@amc.nl Tel. 020-5661105

6. Peridos aanleveren via HL7
Via he t HL7-bericht kunnen gegevens vanuit Orfeus en Onatal (zonder tussenkomst van een Excelexport) naar Peridos worden verstuurd. Peridos ontvangt via HL7 graag het “counselingbericht” en het
“uitkomstbericht”. Anders dan bij de Excel-export verstuur je niet in één keer veel informatie, maar doe
je dit iedere keer bij een wijziging of nieuwe verrichting (bijvoorbeeld wanneer de definitieve a terme
datum wordt ingevoerd). Op termijn zal HL7 de Excel-export gaan vervangen, maar voorlopig vragen we
om de counselinggegevens uit Orfeus en Onatal ook nog via de Excel-export aan te leveren.
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7. Aanleveren uitkomstgegevens
Vanuit Orfeus en Onatal kunnen uitkomstberichten via HL7 naar Peridos verstuurd worden. Het
uitkomstbericht kan alleen worden verstuurd indien de zwangere in de eerste lijn is bevallen.
Counselingpraktijken die Vrumun gebruiken, kunnen de gegevens over de zwangerschapsgegevens via
de Excel-export aanleveren aan Peridos. Wilt u ook deze gegevens aanleveren?

8. Niet-valide BSN in Peridos
Gegevens zonder valide BSN mogen niet meer geïmporteerd worden in Peridos. Praktijken mogen
verrichtingen zonder BSN of met een niet-valide BSN (999999999) wel gewoon aanleveren. Deze
verrichtingen worden echter niet meer geïmporteerd en dus ook niet meegenomen met de tellingen.

9. Bezwaar tegen registratie in Peridos
Er is een aparte procedure voor de situatie waarbij een cliënt deelneemt aan prenatale screening
(combinatietest en/of SEO) en uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het opnemen van gegevens in Peridos.
Gegevens van deze cliënten kunnen wel worden aangeleverd aan Peridos, maar moeten vervolgens
geanonimiseerd worden. Hoe u dat doet, kunt u vinden op de website van de SPSAO. Zie linkje:
Handleiding Anonimiseren clientgegevens Peridos
Het voordeel van deze procedure is dat alle gegevens van deze cliënt binnen de prenatale
screeningsketen worden geanonimiseerd. Dus als een cliënt aan haar counselor heeft gemeld dat zij
haar gegevens niet in Peridos wil hebben, dan worden bijvoorbeeld haar gegevens van het SEO die
aangeleverd zijn door een andere zorginstelling, automatisch geanonimiseerd in Peridos.

10. Digitaal verwijsformulier
Op de website van het AMC en de SPSAO is een algemeen digitaal verwijsformulier geplaatst. Dit
formulier kan gebruikt worden om een zwangere op een snelle en veilige manier te verwijzen naar
het AMC. Helaas mogen echoscopisten niet meer verwijzen of dat moet landelijk veranderd worden.
Het AMC kan niet anders dan meebewegen met deze nieuwe normen.
U kunt het formulier online invullen waarna deze direct ontvangen wordt door de
patiëntenadministratie voor registratie. Een uur nadat het formulier binnen is in het AMC, moet er
een nummer zijn aangemaakt voor de patiënt en bellen wij de patiënt om een afspraak te plannen.
Dus binnen 24 uur is er een afspraak. Voor spoed belt U nog altijd met de poli prenatale diagnostiek
van het AMC.
Via onderstaande link komt u direct bij het verwijsformulier:
https://www.amc.nl/web/Zorg/Verwijzer/Algemeen-verwijsformulier.htm
Met vriendelijke groet,
Eva Pajkrt, MD, PhD
Directeur Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken
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