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Nieuwsbrief 70 -  December 2022  
 
 
 

 
Feestdagen december  
Rondom de komende feestdagen is SPSZON 
beperkt bereikbaar. Bij (niet dringende) 
vragen of voor aanvragen van 
kwaliteitsovereenkomsten en wijzigingen van 
rollen kunt u ons mailen op info@spszon.nl. 
We vragen u rol wijzigingen en nieuwe 
kwaliteitsovereenkomsten zo vroeg als 
mogelijk aan ons toe te sturen.  
 
E-mails proberen we met enige regelmaat te 
verwerken maar mogelijk ondervindt u een 
langere doorlooptijd dan u van ons gewend 
bent. Bij dringende vragen kunt u desgewenst 
bellen naar 06-500 39 885. Wanneer wij u 
niet direct telefonisch te woord kunnen staan, kunt u een bericht inspreken en bellen wij u later terug.  
 
Wij wensen u bijzonder mooie feestdagen toe en wensen u alvast alle goeds voor het komende nieuwe 
jaar! We staan ook dan graag voor u klaar! 
 
Team SPSZON -  Marian, Nanda, Chiara, Ruth, Sanne en Mijntje 
 
 

Bloedafname rondom feestdagen 
Op maandag 26 december 2022 (tweede 
Kerstdag) zijn de NIPT-laboratoria in alle drie de 
regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Maastricht) 
gesloten. Omdat tussen afname en verwerking van 
het bloed maximaal 4 dagen mag zitten, moet het 
materiaal tijdig op het laboratorium binnen zijn om nog 
te kunnen verwerken. Bewaar de buizen bij 
kamertemperatuur en verzend per koerier (uit DVO 
TRIDENT-2)  
 
De bloedafnamen van vrijdag 23 december moeten 
uiterlijk dinsdag 27 december voor 12 uur binnen zijn 
bij het NIPT-lab. Wij adviseren u de zwangere te 
informeren hierover en eventueel om geen bloed af te 
laten nemen op vrijdag 23 december a.s. 
(bloedafname in MUMC op 23 december is wel een 
optie) 
 

 
 

Algemeen 

mailto:info@spszon.nl
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Controle BSN 
Voor een betrouwbare uitwisseling van gegevens is het belangrijk dat het 
Burgerservicenummer (BSN) juist wordt gebruikt. Volgens de Wet gebruik 
Burgerservicenummer in de zorg dienen zorgaanbieders het BSN van 
zorgontvangers op te nemen in hun cliëntenregistratiesysteem en te gebruiken 
bij gegevensuitwisseling. 
  
Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor een correcte koppeling tussen de 

gegevens van de zwangere en haar BSN. Controleer daarom de identiteit van de zwangere aan de 
hand van een geldig identiteitsdocument en vraag het BSN op bij de Sectorale Berichten Voorziening 
in de Zorg (SBV-Z) via www.sbv-z.nl. Pas als identiteit en BSN bij elkaar horen, mag het BSN in de 
administratie opgenomen worden en gebruikt worden bij het uitwisselen van gegevens met andere 
zorgverleners. U mag ook het BSN overnemen van een andere zorgaanbieder of zorgverzekeraar die 
het BSN al gecontroleerd heeft. Wel moet u nog de identiteit van de zwangere vaststellen zodra de 
zwangere voor de eerste keer in de praktijk komt. 
Voor mee informatie: Folder BSN in de zorg 

 

Gegevensaanlevering 2022  
Gezien het einde van 2022 in zicht komt verzoeken we alvast alle counselingpraktijken en echocentra 
de verzonden data over 2022 te controleren op compleetheid (en de eventueel nog niet verzonden 
counseling en echo’s door te sturen middels XML naar Peridos). Dit geldt voor zowel de gegevens die 
aangeleverd zijn via Zorgmail (XML) alsook voor de data die aangeleverd werden via een Excel upload 
naar Peridos. 
Dit ter voorkoming van veel (extra) werk begin 2023. Op peildatum 1 maart 2023 dienen alle data 
(counseling, ETSEO en TTSEO) in Peridos aanwezig te zijn en volgt de normtoetsing. 
 

 
Nieuwe leden gezocht voor de Raad 
van Advies SPSZON  
Met ingang van 2023 zal de formatie van de Raad van 
Advies wijzigen. Als vertegenwoordiger van respectievelijk de klinisch genetici en de echoscopisten 
waren Christine de Die en Aimee van Dobben-Rodenburg vanaf de oprichting nauw betrokken bij de 
Raad van Advies. Beiden hebben inmiddels de laatste vergadering bijgewoond en zullen met ingang 
van 2023 aftreden als leden van de Raad van Advies. Vanaf deze plek dankt SPSZON Christine en 
Aimee heel hartelijk voor de inspanningen in de afgelopen jaren! 

Daarmee is de Raad van Advies naarstig op zoek naar nieuwe leden om iedere betrokken 
participatiegroep een stem te kunnen geven binnen de Raad van Advies.  

Momenteel zoeken wij een echoscopiste en een counselor die het leuk zouden vinden plaats te nemen 
in de Raad van Advies als zijnde vertegenwoordiger van de desbetreffende beroepsgroep. De Raad 
van Advies komt  twee keer per jaar (digitaal) bij elkaar en heeft als taak het gevraagd en ongevraagd 
geven van advies aan het bestuur van de Stichting over zorginhoudelijke vraagstukken die betrekking 
hebben op de prenatale screening. De vraagstukken gaan over de hoofdlijnen van de inhoud en de 
uitvoering van prenatale screening in de regio Zuidoost Nederland. Aan de deelname aan de Raad van 
Advies zijn vacatiegelden verbonden.  

De vrijgekomen plek van vertegenwoordiging van de klinisch genetici binnen de Raad zal met ingang 
van 2023 wordt ingevuld door Malou Heijligers, verbonden als klinisch geneticus aan het MUMC.  

Kijk voor meer info op de website van SPSZON of stuur een mail met je aanmelding of eventuele 
vragen aan de voorzitter RvA Angelique Wils : a.wils@av-m.nl  

http://www.sbv-z.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.privacyindezorg.nl%2Fassets%2Ffiles%2FFolder_BSN_zorgaanbieders_mei_2008.pdf&data=05%7C01%7CAnnette.stolwijk%40radboudumc.nl%7C7205f4529d6f4be71a0008daaf56b92a%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C638015084900235504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4EmR%2B7SjPwvwOO3JJrrU2a6%2FocPY%2BjkjiS%2BYKriqlLc%3D&reserved=0
mailto:a.wils@av-m.nl
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De NIPT vanaf 1 april 2023: Voorbereidingen in volle gang 
Onder regie van het RIVM-CvB wordt momenteel - in samenwerking met de Regionale Centra, de 
betrokken beroepsgroepen en overige betrokkenen - hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van de 
organisatie rond de NIPT die vanaf 1 april 2023 deel uitmaakt van het reguliere programma voor 
prenatale screening.  
Vanaf begin 2023 worden verloskundig zorgverleners uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen 
rond de NIPT. Maar het is goed om nu al met een aantal zaken rekening te houden: 
 
Webinar voor counselors 7 februari 2023 

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 
14.00 tot 16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: NIPT vanaf 1 april 2023 - Wat verandert 
er? Je kunt je nu al aanmelden. Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd. 
Het webinar kan ook op een ander moment terug gekeken worden. 
 
Nieuwe folders 
Vanaf begin 2023 kunt u de nieuwe folders over de NIPT bestellen in de webshop. Deze mogen in de 
loop van maart aan zwangeren worden uitgereikt die meedoen aan de NIPT na 1 april 2023. Ook de 
folder over de 13 wekenecho en de 20 wekenecho wordt begin 2023 vernieuwd. Daarnaast wordt de 
Informatiekaart Prenatale screening geactualiseerd.  
 
Factsheets, website, e-learning 
Ook voor verloskundig zorgverleners komen er diverse ondersteunende materialen. De informatie over 
de NIPT op www.pns.nl/professionals wordt uitgebreid en aangepast. Er komen drie (digitale) 
factsheets met daarin praktische en inhoudelijke informatie over de veranderingen en specifieke 
ondersteuning om de transitie naar de NIPT als regulier onderdeel van de prenatale screening (in 
maart en april 2023) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast komt er een geheel vernieuwde 
e-learning. Meer over de communicatiematerialen over de nieuwe NIPT volgt later in via de 
nieuwsbrief. En houd www.pns.nl in de gaten: vanaf begin december is daar steeds meer informatie 
te vinden over de veranderingen rond de NIPT.  
 
 

Terugblik webinar 22 november 
Ruim 1300 deelnemers hebben op 22 november jl. gekeken naar 
het landelijk webinar van de regionale centra. Daar werd 
gesproken over HCMV, hoe om te gaan met klachten en 
incidenten, NIPT en nevenbevindingen. Het webinar is beoordeeld 
met gemiddeld een 8. Uit de evaluatie kwam verder dat 95% van 
de deelnemers nieuwe kennis heeft opgedaan. 98% van de 
kijkers vindt een webinar een goed middel voor 
informatieoverdracht. Dank voor de suggesties die zijn gedaan 
voor toekomstige webinars.  

 

Kanker als nevenbevinding bij NIPT in beeld gebracht  
Binnen de landelijke TRIDENT-2 studie zijn over een periode van drie jaar alle zwangere vrouwen in 
kaart gebracht waarbij de NIPT-uitslag een verdenking op kanker bij de moeder liet zien. Het 
onderzoek toont aan welke NIPT-uitslagen verdacht zijn voor kanker en welke diagnostische 
vervolgstappen nodig zijn om snel duidelijkheid te krijgen.  
Het  artikel en een editorial zijn gepubliceerd in de ‘Journal of Clinical Oncology’  

NIPT  

https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1
https://online.xerox.nl/uStore/2012/Home
http://www.pns.nl/professionals
http://www.pns.nl/
https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.21.02260?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.22.00733?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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Gezondheidsnut van nevenbevindingen bij NIPT  
Met de NIPT kunnen zwangere vrouwen laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het ongeboren 
kind down-, edwards-, en patausyndroom heeft. Door de techniek die gebruikt wordt, kunnen echter 
ook andere chromosoomafwijkingen (nevenbevindingen) worden gevonden. Zwangere vrouwen 
kunnen er zelf voor kiezen of deze bekeken en gerapporteerd worden. Op basis van resultaten van de 
TRIDENT-2 studie is voor het eerst aangetoond wat het gezondheidsnut is van nevenbevindingen bij 
de NIPT. Bekijk het artikel. 
 
 

 
 

Vervanging SEO-echoscopist 
Soms heeft een echocentrum (acuut) een vervanger nodig 
bij ziekte van een echoscopist. Als vervanging intern niet 
mogelijk is, dan is het mogelijk om een externe echoscopist 
in te zetten voor het ETSEO en/of TTSEO.  
 
Voorwaarde is wel dat deze echoscopist een 
kwaliteitsovereenkomst met een regionaal centrum voor die 
verrichting heeft. Voor goede registratie van de 
verrichtingen in Peridos is het bovendien nodig dat het 
echocentrum aan het regionaal centrum doorgeeft wie de 
vervanger is en wanneer deze start met de werkzaamheden. 
Het regionaal centrum voegt in Peridos deze echoscopist toe 
aan het echocentrum. Ook wanneer een echoscopist acuut 

is ingezet en/of voor een korte periode, is het belangrijk om de vervanging zo spoedig mogelijk (bij 
voorkeur voorafgaand aan start werkzaamheden) door te geven aan het regionaal centrum. De 
koppeling in Peridos kan het regionaal centrum doorgaans snel regelen. 
 
Let op: het is ook belangrijk om aan het regionaal centrum te melden per wanneer deze echoscopist 
niet meer waarneemt in het echocentrum. Dit voorkomt onrechtmatige toegang tot gegevens van 
zwangeren van het betreffende echocentrum. 
 
 

Tariefwijziging per 01-01-2023 ETSEO-verrichtingen 
Met ingang van 01 januari 2023 zijn de ETSEO verrichtingen opnieuw geïndexeerd en zijn de nieuwe 
tarieven daarvoor vastgesteld door VWS.  Het tarief voor het eerste trimester SEO is per 01-01-2023 
€117,88.  

  

Echoscopie 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9247828/
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Informatie over het nieuwe Kwaliteitssysteem echoapparatuur  
Op maandag 14 november en op donderdag 17 november jl. zijn twee online informatiebijeenkomsten 
georganiseerd over het nieuwe kwaliteitssysteem echoapparatuur.  
 
Piet van Kalken en Ruben van Engen van het LRCB hebben toegelicht hoe dit systeem in elkaar zit en 
Jacqueline Reijerink heeft inzicht gegeven in de rol van de Regionale Centra bij de verschillende 
onderdelen in het systeem. Duidelijk werd welke verschillende keuringen en testen er komen en ook 
hoe de implementatie stapsgewijs vanaf januari 2023 gaat plaatsvinden. Aan het eind werden vragen 
van deelnemers beantwoord. In totaal waren zo’n 200 mensen aanwezig.  
 
Zie www.lrcb.nl voor meer informatie over dit kwaliteitssysteem. Deze website wordt steeds verder 
aangevuld met informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Kijk hier ook op om de 
informatiebijeenkomst terug te zien en voor de slides van de bijeenkomst.  
 
Ten behoeve van dit kwaliteitssysteem, dient het LRCB per locatie te weten welke apparaten worden 
gebruikt. Daartoe heeft het LRCB in de afgelopen maanden een uitvraag gedaan bij alle echocentra. 
Mocht u deze gegevens nog niet hebben doorgegeven, hierbij de oproep om dit z.s.m. te doen! Zonder 
deze gegevens kunnen geen afspraken worden ingepland. 

 
  
 
 
Trident-eindsymposium 26 januari - in Utrecht of online 
Op 26 januari 2023 organiseert het NIPT Consortium in samenwerking met de Regionale Centra voor 
Prenatale Screening het TRIDENT eindsymposium ‘De (toe)komst van NIPT in Nederland’. Tijdens dit 
symposium kijkt men naar verleden, heden en toekomst van NIPT in Nederland. Het wordt gehouden 
op donderdagmiddag 26 januari 2023 van 12 tot 17 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. U kunt ook online 
deelnemen.  Het symposium is voor verloskundigen, gynaecologen, klinisch genetici, 
laboratoriumspecialisten, counselors, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in 
NIPT en TRIDENT. 
 
U kunt zich aanmelden voor aanwezigheid in de Jaarbeurs of voor onlinedeelname via 
www.niptconsortium.nl/eindsymposium. 

 
Webinar “NIPT vanaf 1 april 2023 – wat 
verandert er?”  

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de wijzigingen 
rondom de NIPT, wordt op 7 februari 2023 van 14.00 tot 16.00 uur 
een interactief webinar gehouden getiteld: “NIPT vanaf 1 april 2023 
- Wat verandert er?” 
 
Hierin worden counselors bijgepraat over:  

- alle inhoudelijke veranderingen  
- wat er wijzigt in de counseling en registratie  
- hoe de overgang naar de reguliere NIPT voor counselors en zwangeren zo soepel mogelijk 

verloopt 
 
Bent u counselor? Noteer dan alvast de datum en tijd van dit webinar. U kunt zich ook nu al aanmelden. 
Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd. Het webinar komt direct na 
afloop in een on-demand versie beschikbaar.  
  

Scholing 

http://www.lrcb.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.niptconsortium.nl%2Feindsymposium&data=05%7C01%7CSPN-regionijmegen%40radboudumc.nl%7Cf45735abd9064139057708dacee263df%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C638049769195220235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LUKiEKMtzb%2B3SsDzU7bL33xtM7dIi9RbUDc7t8gPNo8%3D&reserved=0
https://channel.royalcast.com/clbps/#!/clbps/20230207_1
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Symposium Obstetrieverpleegkundigen en Symposium Foetale 
Echoscopie op donderdag 16 februari  
Op donderdag 16 februari vinden er twee symposia plaats die gekoppeld zijn aan de Amsterdam baby 
week. Symposium voor Obstetrieverpleegkundigen en Symposium Foetale Echoscopie. Info en 
aanmelden: www.amsterdambabyweek.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.amsterdambabyweek.nl/
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Data opleidingen ETSEO 2023 

In 2023 zijn er twee momenten dat er een opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist start, 
namelijk in januari en in september. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: 

• een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO 
• een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden 
• minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start van de opleiding 

 
U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij SPSZON: info@spszon.nl    
 
Voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO, maar heeft u wel interesse? Neem 
dan ook graag contact met ons op. 
 
Opleiding voorjaar 2023 
Vóór 19 januari 2023           Webinars gevolgd 
19 januari 2023                   Vragenuur 
2 februari 2023                    Toets 
14 februari 2023                  Herkansing toets 
10 maart 2023                     Vaardigheidstraining Amsterdam UMC 
24 maart 2023                     Vaardigheidstraining Utrecht UMC (datum onder voorbehoud) 
  
Opleiding najaar 2023 

Vóór 14 september 2023      Webinars gevolgd 
14 september 2023              Vragenuur 
21 september 2023              Toets 
28 september 2023              Herkansing toets 
6 oktober 2023                    Vaardigheidstraining Inholland 
13 oktober 2023                  Vaardigheidstraining Fontys 
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