
 

 
 

Algemeen 

1 april: peildatum voor toetsing aantal verrichtingen in 2020 

Op 1 april 2021 vindt de toetsing plaats van de normaantallen over het jaar 2020, voor zowel 
counselors als echoscopisten, op basis van de geldende kwaliteitseisen. Wij vragen de 
zorginstellingen om hun gegevens over 2020 zo spoedig mogelijk volledig aan Peridos aan te 
leveren. Voor de zomer ontvangen de counselors en echoscopisten bericht van ons over het 

resultaat van de toetsing van het aantal verrichtingen. Gegevens van 2020 die op 1 april 2021 niet 
aanwezig zijn in Peridos, tellen niet mee voor deze toets.  

Counselors 

Registratie bijscholing van counselors  

De huidige scholingsronde voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd 
en loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer dan of al uw gevolgde bijscholingen in 2020 in 
Peridos zijn vastgelegd via (pad beschrijven in Peridos). Indien u scholing mist, stuur dan het 
certificaat naar e-mailadres van RC. 

 

Deelname aan onderzoeken 

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die 

willen deelnemen aan onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er een 
oproep om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft de IMITAS studie. Voor 
meer informatie, zie hieronder.  

 

IMITAS studie  

De onderzoekers van de IMITAS-before studie zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een 
vragenlijst zouden willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en 
ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een goede vergelijking te kunnen maken met 
de groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal krijgen. 

  
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek.  

  

Doel van het onderzoek:  

De IMITAS studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De 
studie is onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after 

cohort zal eerste trimester SEO in onderzoeksverband aangeboden worden, het IMITAS-before 
cohort dient als controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een substudie van de 
IMITAS studie. In vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en 

hun partner omtrent de huidige prenatale screening (before) en omtrent het eerste trimester SEO 
(after) onderzocht. Resultaten van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een 
vergelijking te maken tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke 
toekomstige implementatie van een eerste trimester SEO.  

  

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-counseling-prenatale-screening
https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-seo-echoscopist
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/kwaliteitseisen
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Neem deel aan het onderzoek: 

In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van de 
13 wekenecho, wat naar verwachting in het najaar van 2021 zal zijn. Wij hopen op 30 
deelnemende praktijken.  
Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem 
dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl.  
 

mailto:imitas@lumc.nl

