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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.

2012 !
De medewerkers van het Regionaal Centrum Prenatale Screening wensen u
allen een gelukkig, gezond en succesvol nieuw jaar toe !

Agenda 2012
Het Regionaal Centrum organiseert dit jaar een aantal informatieve
bijeenkomsten en scholingsactiviteiten. U kunt de geplande data alvast
reserveren. De agenda is als volgt :
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1 maart 2012 Casuïstiekbespreking
Doel : bespreking van casussen van zwangeren die op basis van het SEO of
de combinatietest zijn doorverwezen naar het azM voor prenatale diagnostiek.
De casussen dienen door de echoscopisten die deelnemen aan deze bespreking, te worden aangedragen. Bij aanmelding gaarne naam cliënt, geboortedatum en datum doorverwijzing (in 2011) vermelden evenals de vermoedelijke diagnose.
Doelgroep : gecontracteerde SEO en NT-echoscopisten.
Locatie : azM te Maastricht, conferentiekamer gynaecologie, niveau 2.
Tijdstip : van 17.00 tot 19.00 uur.
Aanmelding : via mail aan : marian.daemen.stassen@mumc.nl
vóór 15 februari a.s.
In de loop van 2012 worden nog drie casuïstiekbesprekingen georganiseerd, waarvan twee in Eindhoven. De volgende data: 24 mei, 18 September en 13 December. Nadere informatie hierover volgt in een volgende
nieuwsbrief.
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Vervolg agenda
27 maart 2012 Regiobijeenkomst Prenatale Screening
Doel : het overdragen van kennis over prenataal vastgestelde nierafwijkingen en
het postnataal beleid; het verstrekken van informatie over Peridos en over HL7 en
casuïstiekbespreking. Graag zien wij uw eigen input tegemoet met eigen casus van
nierpathologie. U kunt deze casus aanleveren door naam cliënt, geboortedatum en
datum doorverwijzing (in 2011) te vermelden evenals de vermoedelijke diagnose.
Doelgroep : alle contractanten met een kwaliteitsovereenkomst counseling of /en
NT, SEO.
Locatie : Hotel van der Valk te Maastricht.
Tijdstip : van 16.00 tot 21.00 uur.
Het volledige programma en informatie over de aanmeldingsprocedure volgt per
e-mail.
18 juni 2012 Regionale bijeenkomst echocentra
Doel : het overdragen van kennis over cardiologische afwijkingen in relatie tot
prenatale screeningsecho’s. Het programma zal bestaan uit uitleg door de kindercardioloog, live echoscopie en casuïstiekbespreking. Aansluitend kunt u kostenloos deelnemen aan de videoconferencing (multidisciplinaire bespreking van de
afdeling PND).
Doelgroep : contractanten met een kwaliteitsovereenkomst SEO en/of NT.
Locatie : azM te Maastricht
Tijdstip : van 13.00 tot 18.00 uur (informeel gedeelte van 18.00 tot 20.00 uur)
De echocentra in de regio ontvangen op korte termijn een uitnodiging. Het programma wordt te zijner tijd per mail toegestuurd.
4 oktober 2012 Cursus basisvaardigheden counseling prenatale screening
Doel : scholing over het voeren van counselinggesprekken over prenatale screening. Het programma bestaat uit een theoretisch gedeelte en een workshop.
Doelgroep : zorgverleners uit de regio die counselen m.b.t. prenatale screening
Locatie : azM te Maastricht
Tijdstip : van 16.00 tot 21.00 uur
Uitnodiging en programma worden in de zomer per mail toegezonden aan de gecontracteerde zorginstellingen.

Dringende oproep m.b.t. aanleveren gegevens prenatale screening
Wij verzoeken de zorginstellingbeheerders van alle zorginstellingen die een
contract uitvoering prenatale screening met het Regionaal Centrum hebben de
counseling, NT en SEO gegevens van 2011 te exporteren naar Peridos. Opladen
naar Peridos kan rechtstreeks vanuit de diverse bronsystemen of via handmatige
excel. Uitgebreide uitleg hierover vindt u in de handleidingen op de website :
http://www.peridos.nl/gegevensinvoer/
Indien u m.b.t. het exporteren naar Peridos vragen heeft of assistentie wenst dan
kunt u telefonisch contact opnemen met de regiobeheerder via 06-23138103 op
maandag, dinsdag en donderdag.
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SEO opslagtarief 2012
De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft het opslagtarief SEO per 1 januari 2012 vastgesteld op € 18,04.

SEO’s VIERDE kwartaal 2011
.De echocentra die SEO’s uitvoeren worden verzocht om het totale aantal SEO’s verricht binnen de

praktijk in het vierde kwartaal 2011 door te geven aan Marian Daemen
(marian.daemen.stassen@mumc.nl); dit t.b.v. de facturering van het opslagtarief.

Contactgegevens Regionaal Centrum
Postadres :
Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuid Oost Nederland
azM / MUMC+
t.a.v. mw. M.Daemen poli gynaecologie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Telefoon : 06-23138103
E-mail : marian.daemen.stassen@mumc.nl
Website : www.prenatalescreening.azm.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
Met vriendelijke groet namens het team prenatale screening azM
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Dr Audrey Coumans
Hoofd Regionaal Centrum Prenatale Screening MUMC+

