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1. NIPT als eerste screeningstest
De voorbereidingen voor de invoering van NIPT als eerste trimesterscreeningstest, als keuze naast de
combinatietest, zijn in volle gang. De laboratoria in Amsterdam (VUmc), Rotterdam en in Maastricht
zullen NIPT uitvoeren voor heel Nederland. Deze laboratoria gaan apparatuur aanschaffen om het
grote aantal testen te kunnen verwerken. Peridos wordt zo ingericht dat de counselors via Peridos
NIPT kunnen aanvragen en de uitslag hiervan krijgen. Duidelijk moet nog worden op welke locaties
bloed geprikt wordt. Ook is de wijze van betaling voor NIPT een van de aandachtspunten. Tijdens de
nascholing zal hierover meer informatie volgen.
Aanpassingen vinden plaats in de folder voor de zwangere. Een digitale counselingmodule voor de
zwangere wordt gemaakt over de screening op down-, edwards- en patausyndroom. De digitale
individuele nascholingsmodule counseling prenatale screening (DIN 2.0) wordt aangepast. De nieuwe
DIN2.1 zal naar verwachting in februari beschikbaar zijn. Voor de counselors wordt een folder
‘informatie over NIPT’ opgesteld met daarin een checklist voor het counselinggesprek. Verder krijgen
de counselors een informatiekaart, die ze kunnen gebruiken tijdens de counseling over de screening
op down-, edwards- en patausyndroom.

2. NT meting naast NIPT
Met de komst van de NIPT als eerste screeningstest naast de combinatietest per 1 april 2017, worden
er vragen gesteld door echoscopisten en counselors over het wel of niet uitvoeren van een
geïsoleerde NT-meting als een zwangere kiest voor een NIPT.
Het beleid rondom het aanbieden van een NT-meting naast een NIPT, zal bekend worden gemaakt
vóór de invoering van de NIPT, via de nieuwsbrief van het RIVM-CvB en onze nieuwsbrief.
Zie: www.rivm.nl

Afdeling Obstetrie, H4-205, Postbus 22660 1100 DD Amsterdam. Ingeschreven K.V.K. 34289424

1/4

3. Gezondheidsraad – advies prenatale screening
Het laatste overkoepelende advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening dateert van
2001. Sindsdien hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan, waaronder de komst van de NIPT.
Op verzoek van de minister van VWS brengt de raad een nieuw, breed advies uit waarin het
prenatale screeningprogramma integraal tegen het licht gehouden wordt. Het advies bespreekt de
ethische kaders waarbinnen prenatale screening plaatsvindt, beschrijft de technologische en
wetenschappelijke ontwikkelingen en komt tot aanbevelingen voor een verbeterd programma van
prenatale screening. Het advies van de Gezondheidsraad wordt naar verwachting eind 2016
uitgebracht zie www.gezondheidsraad.nl.

4. VERPLICHTE NIPT nascholing voor counselors op 2 en 14 maart 2017
Binnen het programma prenatale screening werken we aan een landelijk format voor de invulling van
de nascholing voor counseling over NIPT als eerste screeningstest. De bijeenkomsten over NIPT die in
2017 door de Regionale Centra prenatale screening worden georganiseerd zullen gelden als
verplichte scholing voor alle counselors. Voor de counselors in de regio Amsterdam en omstreken
organiseren we twee identieke scholingsmiddagen en wel op donderdag 2 maart 2017 (locatie
VUmc) en dinsdag 14 maart 2017 (Locatie AMC) van 13.00-17.00 uur.
Het programma maken we later bekend via onze nieuwsbrief en website. Accreditatie vragen we aan
bij de KNOV, NVOG, BEN en V&VN. Deelname is gratis.
Aanmelding is verplicht vanwege accreditatie en catering. Dit kan via de website van de SPSAO of
direct via deze link. http://fd10.formdesk.com/channelc/Inschrijfformulier_NIPT_bijscholing
Deelname aan deze bijscholing is verplicht gesteld door het RIVM-CVB
Indien u niet aanwezig kunt zijn bij één van deze twee bijeenkomsten dan kunt u
mogelijk deelnemen aan een bijeenkomst van een ander Regionaal Centrum. Alle
data staan vermeld op www.rivm.nl Wanneer u niet deelneemt aan een van deze regionale
scholingsbijeenkomsten, bent u vanaf 1 april 2017 niet meer bevoegd om over prenatale screening te
counselen (zie ook “Verplichte nascholing counseling”).

5. Wijzigingen kwaliteitseisen counseling
4. counseling NIPT op 2 en 14 maart 2017

Er komen wijzigingen in de kwaliteitseisen counseling. Aanleiding hiertoe zijn de veranderingen in de
counseling over prenatale screening vanwege de invoering van NIPT als eerste screeningstest als
alternatief voor de combinatietest. Daarnaast blijken er grote verschillen te zijn in de kwaliteit van de
counseling. Een van de wijzigingen is verplichte nascholing voor de counselors – meer informatie
hierover leest u hieronder bij “Verplichte nascholing counseling”.
Ook willen we nu al melden dat er veranderingen komen in de organisatie van de counseling. De
counseling zal op één moment gaan plaatsvinden (mogelijk doet u dit al). Dus tijdens één afspraak zal
zowel gecounseld worden over de screening op down-, edwards- en patausyndroom als over
screening via de 20-wekenecho. De counseling zal los van de intake uitgevoerd gaan worden. Voor
het counselinggesprek moet 30 minuten gereserveerd worden. Begin 2017 zullen we meer
informatie geven over de invoering van deze wijzigingen.

6. Verplichte nascholing counselors
Omdat er beperkte nascholingsmogelijkheden zijn voor counselors, wordt er in samenwerking met
de erkende opleidingsinstituten een nascholingsprogramma gemaakt. In totaal dient de counselor 12
accreditatiepunten per 2 jaar te behalen voor nascholing over counseling prenatale screening. De
counselors dienen één keer per twee jaar een erkende theoretische nascholing en
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vaardigheidstraining voor counseling prenatale screening te volgen. Deze nascholing duurt 2
dagdelen en levert 6 accreditatiepunten op. De erkende opleidingsinstituten voor counseling zullen
naar verwachting vanaf half 2017 vaardigheidstrainingen aanbieden. De verplichte theoretische
scholing is in 2017 de NIPT nascholing voor counselors, georganiseerd door de Regionale Centra. Ook
dient de counselor eens per twee jaar de meest recente versie van de DIN te hebben gevolgd. Wij
adviseren de meest recente DIN (DIN2.1) voorafgaand aan de NIPT bijscholing in maart te volgen. De
verwachting is dat de DIN2.1 vanaf februari online zal staan op de website van het RIVM.

7. Opleiding tot SEO- en NT-echoscopist versus FMF-certificering
De FMF biedt scholing over NT-meting en SEO passend bij de internationale eisen van de
FMF. Dit is echter geen erkende opleiding meer tot NT- en SEO-echoscopist binnen het
landelijke programma prenatale screening. Zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst
voor NT- of SEO-echoscopist willen krijgen, dienen een van de andere, erkende
opleidingen te volgen. De erkende opleidingen staan vermeld op www.rivm.nl Een FMF-licentie blijft
nodig voor NT-echoscopisten die bij de combinatietest de kans berekenen via de FMF-module in
Astraia. Zorgverleners die een internationaal FMF-certificaat wensen of NT plaatjes willen uploaden
kunnen dat regelen via de internationale site van de FMF. https://fetalmedicine.org/

8. GUO geen eigen risico
6. Opleiding tot SEO- en NT-echoscopist versus FMF-certificering

Voor een GUO-I of GUO-II wordt het eigen risico van de zwangere niet
aangesproken. Als een zwangere merkt dat ze hier wel aan moet bijdragen, dient
ze dit met haar zorgverzekering te bespreken. Ze kan daarbij verwijzen naar de
website van Zorginstituut Nederland: www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvwkompas/geboortezorg

9. Tarieven prenatale screening 2017
Voor 2017 zijn de tarieven voor prenatale screening enigszins gewijzigd. De
tarieven gelden voor verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen. Het
verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor
het screeningslaboratorium. Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te
dragen SEO opslagtarief.
•
•
•
•
•
•
•

counseling € 43,62
combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
€ 167,87
combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 102,24
SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 164,92
SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 146,67
Op dit moment wordt NIPT alleen aangeboden aan vrouwen met een medische
indicatie of na een verhoogde kans op trisomie 21/18/13 o.b.v. de combinatietest.
(De kosten gaan ten laste van het eigen risico van de zwangere).
Per 1 april zal de NIPT ook gebruikt worden als eerste trimesterscreeningstest. De
wijze van betaling is nu nog niet duidelijk.
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10. Website RIVM vernieuwd
De informatie voor professionals op de RIVM website is vernieuwd. De informatie voor professionals
over downscreening en het SEO is nu op één plek te vinden. Ook is de informatie geactualiseerd. De
informatie is nu nog gericht op de huidige situatie en wordt met de komst van NIPT aangepast aan de
nieuwe situatie. De nieuwe directe link is : www.rivm.nl/down-seo/professionals

11. Financieel en Kwaliteitsjaarverslag 2015
Op de website van de SPSAO vindt u het financieel - en het kwaliteitsjaarverslag 2015 met daarin alle
informatie over de financiën, organisatie, uitvoering van de prenatale screening in de regio,
informatie over kwaliteitsaudits en activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering.
http://spsao.nl/index.php?subonderwerp_ID=20

12. Peridos
Het jaar loopt bijna ten einde, daarom verzoeken wij alle
zorginstellingbeheerders om in januari de laatste data van 2015
via Peridos aan te leveren!!!
Hebt u vragen of wenst u hulp bij het uploaden van de gegevens naar Peridos, dan kunt u contact
opnemen met Karline van Kamp, tel. 020-5661105 of mailen naar: k.vandekamp@amc.uva.nl

13. Bereikbaarheid tussen kerst en oud en nieuw
Tussen kerst en oud en nieuw is de SPSAO beperkt bereikbaar.

Wij wensen u prettige feestdagen!
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Eva Pajkrt,

Directeur Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken
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