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Wijzigingen in de combinatietest procedure
Met ingang van 6 november wordt in onze regio de digitale labaanvraag combinatietest in Peridos
in gebruik genomen, behalve voor zwangeren zonder BSN. Ook zal vanaf die datum het Star-SHL
het screeningslaboratorium zijn. Vanaf 6 november kunt u géén papieren labaanvraag meer doen.
Belangrijke veranderingen in de procedure voor de combinatietest zijn:


De labaanvraag voor de combinatietest vindt plaats via Peridos. Voor zwangeren zonder BSN nummer
dient gebruik te worden gemaakt van een papieren aanvraagformulier van de STAR-SHL, beschikbaar
via www.peridos.nl.



Voor de bloedafname dient gebruik te worden gemaakt van speciale bloedafname sets en
verzendenveloppen. De NT-echocentra kunnen deze afnamesets bestellen en distribueren.



Bloedafname dient plaats te vinden in een priklaboratorium waar het bloed bewerkt kan worden tot
serum. Het is niet (meer) mogelijk dat een verloskundige zelf bloed afneemt, omdat de Star-SHL alleen
serum in behandeling zal nemen en geen volbloed.



Bij gemelli en vanishing twins vindt de kansberekening plaats door de Star-SHL. Bij eenlingen kan de
kansberekening conform de huidige procedure plaatsvinden door de echoscopist, of centraal door de
Star-SHL. Het NT-echocentrum maakt een keuze voor de werkwijze bij eenlingen.



Bij centrale kansberekening komt de uitslag van de combinatietest beschikbaar via Peridos, zowel voor
de NT-echopscopist als de aanvrager. Bij decentrale kansberekening komt de biochemie uitslag
beschikbaar voor de NT-echoscopist.



Het NT-echocentrum is en blijft verantwoordelijk voor de communicatie over de uitslag van de
combinatietest aan de zwangere (en aan de verloskundig zorgverlener indien deze niet de aanvrager
is). Bij onduidelijkheid over de routing adviseren wij om contact op te nemen met het uitvoerend NTechocentrum.



Star-SHL maakt uitsluitend afspraken met NT-echocentra en zal ervoor zorgen dat de echocentra een
startvoorraad afname-enveloppen ontvangen. Het NT-echocentrum is verantwoordelijk voor de
verspreiding van de afname-enveloppen onder haar verwijzers.



Wanneer het stoppende lab tijdens de transitieperiode de biochemie-analyse reeds heeft gedaan, dan
zal dit lab ook na de transitiedatum de evt. kansberekening/ herberekening uitvoeren.



Wij adviseren counselors contact op te nemen met hun NT-echocentrum om de werkwijze met
betrekking tot aanvraag, bloedafname, NT meting en uitslag af te stemmen. De SPSAO heeft de
echocentra reeds geïnformeerd over de wijzigingen in de procedure.

Wat moet u als zorgverlener geregeld hebben?




U heeft een counselings- en/of NT-overeenkomst
U kunt inloggen in Peridos (gebruikersnaam en wachtwoord)
U heeft de juiste rol in Peridos (counselor of NT echoscopist)
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U bent aan de juiste praktijk(en) gekoppeld in Peridos.

Wat moet de zorginstellingbeheerder van de praktijk geregeld hebben?






Om gereedstaande uitslagen te kunnen ontvangen dient het veld ‘emailadres labworkflow
combinatietest’ te worden ingevuld bij de zorginstellingsgegevens in Peridos (zie hieronder!).
Notificatiefrequentie voor NIPT en CT is op dit moment niet gesplitst. De keuze die hier gemaakt wordt
geldt vooralsnog voor beide onderzoeken.
Het zorgverlener bestand van de praktijk moet actueel zijn en blijven. Mutaties s.v.p. doorgeven aan:
spsao@amc.nl.
De bevoegdheid om de labaanvraag combinatietest te kunnen doen, wordt automatisch aan de rol
‘counselor’ in Peridos toegevoegd.
Het Star-SHL zal vanaf 6 november in Peridos automatisch geselecteerd worden bij ‘laboratorium
labaanvraag combinattietest’.

Voorbeeld invullen email labworkflow en notificatiemail

Actuele handleidingen voor de labaanvraag combinatietest, overzicht labaanvragen, notificatie en uitslagen zijn
te vinden op http://www.peridos.nl/
Informatie van de Star-SHL voor de aanvragers van de combinatietest kunt u nalezen in hun werkafspraken.

A terme datum en herberekening
Bij de labaanvraag is het van belang dat de ingevulde à terme datum volgens het landelijk dateringsprotocol is
vastgesteld. De à terme datum die bij de labaanvraag moet worden opgegeven wordt uitsluitend gebruikt voor
de labaanvraag. Als de zwangere met deze zwangerschap al bekend is in Peridos (counselingsgegevens) kan het
zijn dat er al een à terme datum is ingevuld, zonder dat er een termijnecho was gedaan. Als de à terme datum
bij de labaanvraag wordt ingevuld, overschrijft deze de eerder ingevulde datum.
LET OP: Mocht blijken dat de à terme datum die via de labaanvraag digitaal naar het laboratorium is gestuurd
toch niet correct is, of dat de zwangerschapduur ten tijde van de NT-meting moet worden bijgesteld, dan dient
de echoscopist het laboratorium hierover te informeren. De gewijzigde à terme datum kan namelijk gevolgen
hebben voor de kansberekening.
Als blijkt dat de bij de labaanvraag opgegeven zwangerschapsduur toch niet juist was, dient een herberekening
te worden aangevraagd. LET OP: correctie van de à terme datum bij het invullen van de NT-gegevens is niet
voldoende, omdat de MoM’s PAPP-A en ß-HCG dan al berekend zijn. In het document werkafspraken staat in
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welke gevallen een herberekening moet plaatsvinden. Dit wordt bepaald door het verschil in zwangerschapsduur en de afgegeven kansen zijn hierbij van invloed.
Herberekening is noodzakelijk:
bij een verschil van >5 dagen
bij een verschil van 3-5 dagen en de kans is tussen 1:5 en 1:600
bij een verschil van 1-2 dagen en de kans is tussen 1:150 en 1:300
De verantwoordelijkheid voor het signaleren van de noodzaak tot een herberekening ligt bij de echoscopist.
Lees
meer
Verplichte
vaardigheidstrainingen counselors
Conform landelijk vastgestelde kwaliteitseisen is de counselor
prenatale screening verplicht om relevante bij- en nascholing te
volgen over counseling. In 2017 of 2018 dient elke counselor de
bijscholing ‘Vaardigheid prenatale counseling’ te volgen bij een
erkend opleidingsinstituut.
AVAG biedt daarom vanaf oktober de scholing ‘Counseling
prenatale screening’ aan. Tijdens de scholing werk je aan je
professionele ontwikkeling en groei als counselor en daarnaast
biedt
de
scholing
oefensituaties
waarin
u
uw
counselingsvaardigheden verder ontwikkelt. Dit gebeurt allemaal vanuit de basisvisie op counselen en de
kernwaarden: oprechtheid/congruentie, empathie en onvoorwaardelijke positieve acceptatie/waardering naar
jezelf, de cliënte (en haar partner).
De eerstvolgende mogelijkheden om de scholing te volgen zijn:
- Woensdag 18 oktober 2017 van 14.00-18.00 uur in Amsterdam
- Maandag 6 november 2017 van 14.00-18.00 uur in Amsterdam
- Woensdag 8 november 2017 van 14.00-18.00 uur in Zwolle
Inschrijven kan via de link.

Symposium Echoscopische detectie van vasa previa en placenta problematiek
Dit symposium is in het kader van de promotie van Laura Ruiter.
Datum: 20-11-2017
Tijd: 13:00-16:45 uur
Locatie: AMC, Collegezaal 4
deelname is gratis!

Programma:
12:30 - 13:00

Ontvangst met koffie en thee

13:30 - 13:35

Woord van welkom
Prof. dr. Eva Pajkrt, hoogleraar AMC

13:35 - 14:00

Detectie en follow-up van placenta previa
Drs. Lot Jansen, arts-onderzoeker en arts-echoscopist AMC

3/4

14:00 - 14:30

Echografie van het sectio-litteken
Dr. Nienke Kok, gynaecoloog in opleiding

14:30 - 15:00

Prenatale diagnose van placenta accreta
Dr. Liesbeth van Leeuwen, gynaecoloog-perinatoloog

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:00

De impact van vasa previa
Marlou van Dijck, Vasa Previa Foundation

16:00 - 16:30

Detectie van vasa previa en voorstel tot screening
Drs. Laura Ruiter, gynaecoloog in opleiding

16:45 uur

Afsluiting met een borrel en een hapje!

Accreditatie is aangevraagd bij KNOV, NVOG, VKGN en de BEN.
U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website, of rechtstreeks via onderstaande link.
http://www.formdesk.com/channelc/Inschrijfformulier_Symposium_20-11-2017

Vlnr. Karline van de Kamp, Rosalinde Snijders, Eva Pajkrt, Angelique Hartman en Pascale Robles de Medina

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Eva Pajkrt, Directeur SPSAO
Afdeling Obstetrie, H4-272, Postbus 22660 1100 DD Amsterdam. Ingeschreven K.V.K. 34289424
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