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NIPT bijscholing voor counselors
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Aantal verrichtingen
Peridos gegevens 1e half jaar 2016 aanleveren!
DIN 2.0 voor counselor

1. NIPT bijscholing Counselors 2 en 14 maart 2017
Voor de invoering van NIPT als eerste screeningstest moeten alle counselors zich
verplicht nascholen. De SPSAO organiseert in samenwerking met het VUmc hiervoor
een nascholing op 2 maart 2017 (locatie VUmc) en op 14 maart 2017 (locatie
AMC). Het programma is identiek en wordt later bekend gemaakt. Deelname is
gratis! U kunt zich alvast inschrijven via onderstaande link.
http://www.formdesk.com/channelc/Inschrijfformulier_NIPT_bijscholing

2. www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Op 13 oktober jl. is de digitale
counselingsmodule prenatale screening live
gegaan op
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Deze website is bedoeld voor zwangeren en hun
partners die meer willen weten over prenatale
screening op downsyndroom en/of de 20wekenecho.
De site leidt bezoekers stap-voor-stap langs een
aantal hoofdboodschappen. Ze kunnen van
daaruit doorklikken naar verdiepende
informatie.
De digitale counselingsmodule bevat een keuzehulp 'Bewust kiezen' die bezoekers kan helpen hun
gedachten te structureren over prenatale screening.
De zwangere kan een overzicht van de antwoorden op de vragen printen en bijvoorbeeld meenemen
naar het counselingsgesprek. Er worden ook tips gegeven voor het praten met de partner (of
anderen) over prenatale screening en er zijn ervaringsverhalen opgenomen.
Vooralsnog staat alleen de informatie over de 20-wekenecho live. Bij de invoering van TRIDENT-2 per
1 april 2017 wordt de site aangevuld met informatie over de screening op downsyndroom, trisomie
18 en trisomie 13. De 'keuzehulp Bewust kiezen' voor de screening op downsyndroom is al wel
beschikbaar.
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De digitale counselingsmodule is geen vervanging van het counselingsgesprek maar een aanvulling
daarop. Een zwangere die de informatie op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voorafgaand
aan het counselingsgesprek heeft gelezen, komt beter voorbereid op het counselingsgesprek. De
counselor kan tijdens het gesprek dan ingaan op die zaken die de zwangere niet goed begrijpt of haar
begeleiden bij het helder krijgen van wat ze wil. De uitgeprinte keuzehulp 'Bewust kiezen' kan hier
ook behulpzaam in zijn. Uiteraard kan de zwangere de module ook na het counselingsgesprek nog
eens doornemen als naslagwerk. Binnenkort krijgen counselors en verloskundig zorgverleners via het
RIVM informatie over hoe zij de digitale counselingsmodule in kunnen passen in het
counselingstraject. De digitale counselingsmodule is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bij de
prenatale screening betrokken professionals.

3. Aantal verrichtingen
Binnenkort ontvangt u als zorgverlener en contractant van de SPSAO een brief met daarin
aangegeven of u voldoet aan de landelijke norm qua aantal uitgevoerde verrichtingen . Deze
aantallen halen wij uit Peridos, waarbij ook gekeken wordt naar de geregistreerde aantallen buiten
de regio van de SPSAO.
Het minimum aantal verrichtingen per zorgverlener op jaarbasis bedraagt:
• 100 NT’s
• 150 SEO’s
• 50 counselinggesprekken
Wanneer u volgens deze telling niet voldoet aan het wettelijk vastgestelde minimumaantal
verrichtingen, zullen wij hierover contact met u opnemen. Het is daarom essentieel dat al uw
verrichtingen goed geregistreerd worden in het bronsysteem en er regelmatig wordt opgeladen naar
Peridos!
Voor startende NT en SEO-echoscopisten geldt een aparte richtlijn van tenminste 150 NT-metingen
en 250 SEO’s op jaarbasis. In principe is men de eerste twee jaar startend. Na twee jaar kan volstaan
worden met het minimum aantal zoals hierboven is aangegeven. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld
wanneer degene die de echo’s uitvoert ook veel GUO’s verricht, kan het Regionaal Centrum
toestemming verlenen voor het afwijken van deze richtlijn. Het ‘probleem’ van de teruglopende
aantallen is bekend bij het RIVM/CvB.

4. Verzoek gegevens 1e half jaar 2016
Aan alle contractanten het verzoek om de gegevens over het
eerste half jaar 2016 op korte termijn aan te leveren aan
Peridos. (Voor zover u dat nog niet hebt gedaan natuurlijk.)
Als Astraia gebruiker wordt u vriendelijk verzocht bij het uploaden gebruik te maken van de meest
recente queries. Deze vindt u op de Peridos website.

http://www.peridos.nl/gegevensinvoer/astraia/

Hebt u vragen over het aanleveren van SEO, NT en/of counselinggegevens, dan kunt u contact
opnemen met onze datamanager Karline van de Kamp, tel. 020-5661105.
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5. Digitale Individuele Nascholing (DIN) voor counselors

Graag willen wij iedere counselor verzoeken om De "DIN 2.0 (Digitale
Individuele Nascholing Prenatale Screening) te doen.
De DIN 2.0 geeft informatie over counseling, de prenatale screening, het
vervolgonderzoek, onverwachte bevindingen, handelingsopties bij afwijkende
uitslagen, gesprekstechnieken, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale
organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. Ook is een
link naar een instructiefilm opgenomen.
Cursisten nemen de digitale cursus zelfstandig door en sluiten deze af met een toets. De DIN 2.0 is
door de KNOV, NVOG, BEN en V&VN geaccrediteerd met 3 punten.
De DIN toets bestaat uit 15 vragen. Als u 10 vragen goed beantwoordt, bent u geslaagd. U ontvangt
dan een certificaat per e-mail van het RIVM. Via onderstaande link komt u direct bij de DIN.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zo
rg/Downscreening_en_twintigwekenecho/DIN_2_0_Nascholing_Prenatale_Screening_voor_counsel
ors
Deze link is tevens te vinden op de website van de SPSAO onder het kopje: ‘Info voor zorgverleners’
Het DIN2.0 certificaat gelieve u te mailen naar: spsao@amc.nl
Wij zorgen ervoor dat uw certificaat in Peridos komt!

Met vriendelijke groet,

Eva Pajkrt, MD, PhD
Directeur Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken
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