Regionaal Centrum Prenatale Screening ZON

Nieuwsbrief
Nummer 11, januari 2014
Dit is de nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening ZON voor de regio
Zuidoost Nederland. Het Regionaal Centrum wil u hiermee informeren over de
ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisaƟe van
prenatale screening.
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In december jl. heeŌ de Gezondheidsraad geadviseerd om met ingang van 1 april 2014
in Nederland de NIPT (Non Invasieve Prenatale Test) te gaan aanbieden aan vrouwen

Vooralsnog zullen de 8 universitaire medische centra een vergunning krijgen voor uitvoering van de test voor 2 jaar; daarna wordt bekeken of de NIPT structureel onderdeel
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In dit kader organiseren de regionale centra in de eerste maanden van dit jaar nascho-
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lingsbijeenkomsten over de NIPT (zie verder onder Jaaragenda 2014)
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Meer uitgebreide informaƟe kunt u vinden op onderstaande webpagina’s :

wordt van de prenatale screening.
De invoering van deze test heeŌ gevolgen voor de counseling over prenatale screening.

hƩp://www.gezondheidsraad.nl/
hƩp://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/12/17/schippers-geeŌgroen-licht-voor-nipt.html
hƩp://www.meerovernipt.nl
hƩps://www.niptconsorƟum.nl
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Jaaragenda 2014
Donderdag 27 februari : Regiobijeenkomst NIPT
Onderwerp :
NIPT
Doelgroep :
counselors en echoscopisten (SEO en NT)
LocaƟe :
Hotel van der Valk, Nijverheidsweg 35 in Maastricht
Tijd :
Ontvangst 14.30 uur. Programma van 15.00 tot circa 18.15 uur
Aanmelding :
nele.vanweert@mumc.nl (onder vermelding van naam, adres, woonplaats, organisaƟe en BIGnummer)
Donderdag 22 mei : casuïs ekbespreking
Onderwerp :
bespreking van casus van zwangeren die op basis van de combinaƟetest of het SEO zijn doorverwezen naar het MUMC voor prenatale diagnosƟek.
Doelgroep :
echoscopisten met een kwaliteitsovereenkomst SEO en/of NT.
LocaƟe :
MUMC in Maastricht, Flendrigzaal
Tijd :
17.00 tot 19.00 uur
Aanmelding en indienen casus : marian.daemen.stassen@mumc.nl
Donderdag 12 juni : workshop counseling
Onderwerp :
prakƟsche vaardigheidstraining counseling prenatale screening
Doelgroep :
counselors
LocaƟe en Ɵjd : nadere informaƟe volgt via e-mail en de website van het regionaal centrum.
Donderdag 20 november : casuïs ekbespreking
Onderwerp :
bespreking van casus van zwangeren die op basis van de combinaƟetest of het SEO zijn doorverwezen naar het MUMC voor prenatale diagnosƟek.
Doelgroep :
echoscopisten met een kwaliteitsovereenkomst SEO en/of NT.
LocaƟe :
DiagnosƟek voor U in Eindhoven
Tijd :
17.00 tot 19.00 uur
Aanmelding en indienen casus : marian.daemen.stassen@mumc.nl
Cursus basisvaardigheden counseling
In de tweede helŌ van 2014 wordt een cursus basisvaardigheden counseling georganiseerd.
InformaƟe hierover wordt Ɵjdig gecommuniceerd via e-mail en de website van het regionaal centrum

Tarieven PNS 2014
De Nederlandse Zorgautoriteit heeŌ voor 2014 de volgende tarieven voor prenatale screening vastgesteld :
Counseling
:
€ 41,77
NT bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap :
€ 162,20
NT bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap
:
€ 99,88
SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap :
€ 158,91
SEO bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap
:
€ 140,92

Opslagtarief SEO
Het opslagtarief wordt per SEO door de echocentra afgedragen aan het Regionaal Centrum als vergoeding voor de
uitgevoerde werkzaamheden. Het opslagtarief 2014 is : € 17,99.
Het opslagtarief wordt in rekening gebracht voor de primaire SEO’s bij eenlingen en de primaire SEO’s bij het eerste
kind van een meerlingzwangerschap.
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Peridos gegevensaanlevering 2013
Alle verloskundigenprakƟjken, echocentra en ziekenhuizen worden verzocht om de gegevens prenatale screening
(counseling, SEO, NT) over geheel 2013 zo spoedig als mogelijk te uploaden naar Peridos. De gegevens dienen uiterlijk 15 februari a.s. in Peridos geregistreerd te zijn.
Voor vragen m.b.t. de upload kunt u contact opnemen met Marian Daemen, regiobeheerder Peridos :
marian.daemen.stassen@mumc.nl of 06-23138103.

Verwijzing voor GUO
Verwijzers worden nadrukkelijk verzocht om bij verwijzing naar het PND-centrum voor GUO I en II een verwijsbrief op te sturen naar het Echocentrum Obstetrie en Gynaecologie. Het PND-centrum heeft deze verwijsbrief
nodig om te kunnen beschikken over juiste en volledige informatie m.b.t. de indicatiestelling. Zonder verwijsbrief
komen patiënten op foutief ingeplande plekken in de echospreekuren en dit leidt tot minder goede kwaliteit van
zorg. Indien er geen verwijsbrief wordt gestuurd, kan de patiënt helaas niet worden ingeboekt in het spreekuur.

Kwaliteitseisen zorgverleners
Voor de helderheid willen wij de gecontracteerde counselors en echoscopisten nog eens aƩenderen op de verplichte aantallen verrichƟngen per jaar gehanteerd door het regionaal centrum
(gebaseerd op de landelijke kwaliteitseisen) :
Counseling : 50 gesprekken indien de counseling over combinaƟetest en SEO in één gesprek
plaatsvindt. 100 gesprekken indien 2 aparte gesprekken worden gevoerd: één over de
combinaƟetest en één over het SEO.
SEO:

: 150 onderzoeken (250 SEO’s voor een startend echoscopist)

NT :

: richtlijn is 150 NT’s met een ondergrens van 75 onderzoeken. Hierbij geldt dat het
regionaal centrum deze kwaliteitseis per echoscopist bekijkt in samenhang met de
kwaliteit van de meƟngen.

Draaiboek Prenatale Screening, versie 3

Eind 2013 is de nieuwste versie van het draaiboek uitgebracht en vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale
Screening. Deze versie vervangt de uitgave 2.0 van maart 2011. Het draaiboek is gepubliceerd op de website van het
RIVM en vindt u hier : draaiboek down/SEO
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Registra e verrich ngen

Uit de geregistreerde gegevens prenatale screening in Peridos
blijkt dat verrichƟngen niet alƟjd geregistreerd worden op de
AGB-code van de zorgverlener die het counselinggesprek of
de echo heeŌ uitgevoerd.
Voor de analyses en kwaliteitsbeoordeling is het van belang
dat verrichƟngen geregistreerd worden op de AGB-code van
de daadwerkelijke uitvoerder. Dit geldt voor counselors en
echoscopisten die beschikken over een of meerdere kwaliteitsovereenkomsten prenatale screening.
Arts-assistenten vormen hierop een uitzondering. Binnen deze
groep beschikt niet iedereen over een kwaliteitsovereenkomst. Voor assistenten zonder kwaliteitsovereenkomst geldt
dat zij de verrichƟngen registreren op de AGB-code van de
gecontracteerde supervisor.

Beeldbeoordeling SEO
Met ingang van de derde ronde kwaliteitsaudits bij de echocentra (najaar 2014) zullen voorafgaand aan of Ɵjdens de kwaliteitsaudit van elke echoscopist SEO-beelden beoordeeld gaan worden. Voor de SEO-beeldbeoordeling worden landelijke
richtlijnen ontwikkeld. De echocentra ontvangen voorafgaand aan de audit informaƟe over de procedure

Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland
MUMC, afdeling Gynaecologie & Obstetrie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
043‐3876776 / 06‐23138103
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Het Regionaal Centrum Prenatale Screening verspreidt deze nieuwsbrief met enige regelmaat digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden.
Voor aan- of afmeldingen: marian.daemen.stassen@mumc.nl

