Regionaal Centrum Prenatale Screening azM

Nieuwsbrief

Januari 2011

Volume 1, Issue 1

Prenatale Screening
Dit is de nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening azM voor de
regio Zuid-Oost Nederland. Het Regionaal Centrum wil u hiermee informeren over de
ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.
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In de loop van 2010 heeft een aantal Regionale Centra de Landelijke Database Prenatale Screening Peridos in gebruik genomen. Deze database is bedoeld voor de
verzameling van de gegevens over de prenatale screening voor de kwaliteitsborging. De komende maanden werkt men onder andere nog aan de mogelijkheid van
koppeling met verschillende patiëntenregistratiesystemen.
Het Regionaal Centrum azM start op korte termijn met de voorbereidingen voor de
implementatie van deze landelijke database. In dit kader moet het Regionaal Centrum kunnen beschikken over een aantal basisgegevens van elke organisatie die
een samenwerkingsovereenkomst heeft met het Regionaal Centrum. Wij verzoeken u als contractant, dan ook vriendelijk om het bijgevoegde zorginstellinginformatieformulier in te vullen en vóór 8 februari a.s. te retourneren in de bijgevoegde antwoordenveloppe.
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Cursus Prenatale Screening
Zorgverleners die in het kader van de prenatale screening counselinggesprekken voeren
zijn verplicht een counselingcursus te volgen. Dit conform de landelijke opleidingseisen
aan de counseling van het RIVM. Het hebben van een counseling-diploma is voorwaarde
voor het sluiten van een kwaliteitsovereenkomst uitvoering prenatale screening met het
Regionaal Centrum.
Counselors die al beschikken over een diploma dienen zich, 5 jaar na het behalen hiervan, te hercertificeren door opnieuw deel te nemen aan een counselingcursus. Na 5 jaar
vervalt de geldigheid van het diploma en ten gevolge daarvan ook de geldigheid van de
kwaliteitsovereenkomst.
Het Regionaal Centrum biedt de mogelijkheid om deze counselingcursus te volgen in het
azM in Maastricht. De eerstvolgende cursus vindt plaats op donderdagavond 24 maart
2011 van 18:00 tot 20:30 in het azM. Het programma volgt.
U kunt zich tot 17 maart a.s. aanmelden voor deelname aan deze cursus via het sturen
van een e-mailbericht aan : marian.daemen.stassen@mumc.nl , onder vermelding van
naam, adres, woonplaats, e-mailadres en naam organisatie

Voorbereiding
Landelijke
database
Peridos

Afdeling Gynaecologie & Obstetrie
T 043- 3875726
F 043- 3875730

E-mail :
Marian.daemen.stassen@mumc.nl

Kwaliteitsaudits
Voor de organisaties die een overeenkomst hebben voor de uitvoering van NT-metingen
en/of SEO’s is in de samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Centrum bepaald
dat het Regionaal Centrum de verrichtingen en de werkwijze van de uitvoerder door
middel van een kwaliteitsaudit evalueert.
In de loop van 2011 zullen de zorginstellingen welke een echoscopiecontract hebben
met het Regionaal Centrum azM, gevisiteerd worden. De visitaties zullen uitgevoerd
worden in de ochtenduren en aansluitend wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de
middaguren binnen uw eigen centrum een hands on echotraining te volgen. U ontvangt
over de planning en inhoud van de audit evenals over de echotraining op korte termijn
nader bericht.

Website
Via de website www.prenatalescreening.azm.nl onder Actuele berichten vindt u actuele informatie welke voor u als contractant mogelijk van belang is. Onder andere belangrijke mededelingen vanuit het Regionaal Centrum, geplande scholingsactiviteiten
en regiobijeenkomsten worden op deze pagina gepubliceerd.
Het Regionaal Centrum Prenatale Screening verspreidt deze nieuwsbrief eenmalig per
post en vervolgens met enige regelmaat digitaal onder alle betrokken zorgverleners in
de regio en overige geïnteresseerden.
Voor aan- of afmeldingen mail aan : marian.daemen.stassen@mumc.nl
Met vriendelijke groet namens het team prenatale screening azM
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