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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.

LandGUO type II indicatie
.Alle patienten met een NT > 3,5 mm moeten zo snel mogelijk (12-16 weken) verwezen worden voor een type II echo. Dit is een landelijke richtlijn.
Patienten met een PAPP-A en/of beta-hCG < 0,25 MoM of PAPP-A en/of beta-hCG
> 4 MoM krijgen bij 20 weken een type II echo.
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LandMededeling Laboratorium azM
elijke

Het laboratorium MUMC+ heeft haar rapportage programma aan moeten passen
om tweelingen op één formulier te krijgen. Concreet betekent dit dat de volgorde
van de f-βhCG, NT en PAPP-A nu omgedraaid is: eerst staan de biochemische
bepalingen vermeld (f-hCGb en PAPP-A en daarna komt pas de NT. In het geval
van een tweeling wordt de NT vervangen door een NT(foetus 1) en komt er een
NT(foetus 2) bij.
Wij maken u hierop attent omdat deze gewijzigde werkwijze mogelijkerwijs fouten
kan introduceren wanneer de uitslagen overgebracht worden in uw eigen systeem.
Met name de MOM waarden lijken zo veel op elkaar, dat daarbij gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt.
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Peridos
Na de regionale uitrol van Peridos op 20 april jl., beschikken alle zorginstellingen inmiddels
over de benodigde informatie om te kunnen inloggen in Peridos. De zorginstellingbeheerder
kan voor de collega’s in de praktijk wachtwoorden invoeren zodat elke gecontracteerde
zorgverlener toegang heeft tot Peridos.
Uitgebreide informatie vindt u in de handleidingen op: http://www.peridos.nl/documenten/
handleidingen/
U wordt met nadruk verzocht om op korte termijn in te loggen in Peridos om uw kwaliteits-overeenkomst te accorderen en om de zorgverlenergegevens te completeren. Indien u
hierbij assistentie nodig heeft kunt u op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmorgen contact opnemen met de regiobeheerder via telefoon 043-3875726.

Aanleveren gegevens PNS

Aanleveren
gegevens PNS

www.peridos.nl

Met de komst van Peridos dienen de screeninggegevens vanaf 2011 anders dan voorheen
aangeleverd te worden. Conform de eerder verstuurde informatie door het Regionaal Centrum kunnen de gebruikers van de bronsystemen Orfeus online, Vrumun en Onatal de gegevens over 2011 en ook over 2010 aanleveren door de data te exporteren naar een standaard excelformat en door dit format vervolgens op te laden in Peridos. De handleiding
met uitgebreide instructies kunt u raadplegen via : http://www.peridos.nl/gegevensinvoer/
Indien u recent bent overgestapt van Micronatal naar Onatal kunnen de data van 2010 via
een eenmalige dump geëxporteerd worden; hiertoe dient u contact op te nemen met de
leverancier.
Wij benadrukken nogmaals het belang van adequate registratie : enkel data die correct en
compleet zijn ingevoerd in het bronsysteem kunnen worden opgeladen in Peridos !
Aan de export van gegevens via excel of HL7 vanuit andere bronsystemen zoals Mosos,
Astraia, EZIS wordt nog gewerkt. Zodra deze exportmogelijkheden gerealiseerd zijn, volgt
informatie hierover vanuit het Regionaal Centrum.
Indien u geen bronsysteem gebruikt, dient u de gegevens vanaf 1 januari 2011 handmatig in
te vullen in het excelbestand (counseling , NT-combitest, SEO). Deze excelbestanden en de
handleidingen kunt u vinden op : http://www.peridos.nl/gegevensinvoer/overig/
Indien u gebruiker bent van Orfeus online, Vrumun, Onatal of u geen bronsysteem hanteert
en u bent nog niet gestart met de export van data dan verzoeken wij u dringend hiermee
per omgaande te beginnen.

Stand van zaken automatische gegevensuitwisseling
Inmiddels heeft de minister recentelijk de doorstart van fase 2 elektronische gegevensaanlevering goedgekeurd. Het gaat om het zogenaamde perinataal webbased dossier. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd door de koppeling van de verschillende bronsystemen met
Peridos de gegevens automatisch via HL7-berichten naar Peridos worden doorgestuurd.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.
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Mutaties bij de zorginstellingen
Het is van belang, onder andere ook voor de aanlevering van screeninggegevens, dat alle zorgverleners een
kwaliteitsovereenkomst hebben en dat zij met hun persoonlijke AGB-code geregistreerd staan in Peridos. Hierbij is het tevens noodzakelijk dat elke zorgverlener gekoppeld is aan de actuele prakijk waar hij of zij werkzaam
is. Verder moeten voor iedere zorgverlener de juiste rollen zijn ingevoerd (counselor, NT-echoscopist, SEOechoscopist, zorginstellingbeheerder).
In dit kader is het uiterst belangrijk dat u alle mutaties binnen uw praktijk telkens per omgaande doorgeeft aan
het Regionaal Centrum via telefoon 043-3875726 of via mail aan : marian.daemen.stassen@mumc.nl.
Zorgverleners die nog geen contract hebben, kunnen dit aanvragen bij het Regionaal Centrum via mail aan marian.daemen.stassen@mumc.nl

Vooraankondiging start monitor geïnformeerde besluitvorming
Vanaf maandag 12 september 2011 gaat ook in de regio Maastricht de monitor geïnformeerde besluitvorming
prenatale screening van start.
Wij vragen iedere zorgverlener met een counselingcontract mee te werken aan deze monitor. Iedere zorgverlener met dit contract heeft een eigen inlogcode voor Peridos. Deze inloggegevens heeft u nodig om mee te
doen aan de monitor. Bewaart u uw gegevens zorgvuldig, ook na de monitor.
Wat wordt er van u verwacht?
Gedurende de meetperiode vraagt u alleen zwangeren die 22 weken of korter zwanger zijn, de vragenlijst in te
vullen. De monitor wordt uitgevoerd met behulp van Peridos. Als u nog geen inloggegevens heeft
(gebruikersnaam, wachtwoord) kunt u tijdens de monitor niet in Peridos.
Heeft u nog geen inloggegevens; vraag deze dan nu aan bij uw Regionaal Centrum !
Wat nu?
Eind augustus ontvangt u een nieuwsbrief over de monitor via mail van uw Regionaal Centrum. Hierin zullen
alle praktische zaken met betrekking tot de monitor op een rijtje worden gezet.
In de week van 5 september ontvangt uw praktijk een pakket met het materiaal dat u nodig heeft voor de monitor, zoals vragenlijsten, websitekaartjes en flyers. U ontvangt dan ook de instructie. Hierin staat stap voor stap
hoe u de applicatie in Peridos kunt invullen. U ontvangt de digitale versie van de instructie ook via een mail van
uw Regionaal Centrum. Daarnaast kunt u de instructie vinden op de website van het RIVM : http://
www.rivm.nl/pns/down-seo/ en op de website van Peridos :www.peridos.nl. Advies is om voorafgaand aan de
startdatum van de monitor de instructie door te nemen.
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van deze monitor;
Dr. Heleen van Agt (010-7043718) of h.vanagt@erasmusmc.nl).

Cursus basisvaardigheden counseling
Zorgverleners die counselinggesprekken voeren over prenatale screening zijn verplicht een counselingcursus te volgen. Counselors die al beschikken over een diploma dienen zich, 5 jaar na het behalen hiervan, te
recertificeren omdat na 5 jaar de geldigheid van het diploma vervalt en daarmee ook de geldigheid van de
kwaliteitsovereenkomst vervalt.
De eerstvolgende cursus vanuit het Regionaal Centrum vindt plaats op donderdag 10 november 2011 in
het azM.
Nadere informatie over het programma, tijdstip en locatie volgt. Indien u zich reeds wilt aanmelden kunt u
een e-mail sturen aan : marian.daemen.stassen@mumc.nl, onder vermelding van naam, adres, woonplaats,
naam organisatie.
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Bereikbaarheid Regionaalcentrum

In verband met vakantie is het Regionaal Centrum van donderdag 28 juli tot maandag 8 augustus niet
bereikbaar. Indien u zeer dringende vragen heeft m.b.t. Peridos kunt u deze stellen aan mw.
S.Binnema, landelijk beheerder Peridos , telefoon 050-3615641 of mail s.j.binnema@umcg.nl

Het Regionaal Centrum Prenatale Screening verspreidt deze nieuwsbrief met enige regelmaat digitaal onder
alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden.
Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u hiervoor een afmelding sturen aan : marian.daemen.stassen@mumc.nl
HU

Afdeling Gynaecologie & Obstetrie
T 043- 3875726

E-mail :
Marian.daemen.stassen@mumc.nl
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Met vriendelijke groet namens het team prenatale screening azM

Dr Audrey Coumans
Hoofd Regionaal Centrum Prenatale Screening MUMC+

