Algemeen
Tarieven prenatale screening 2022
De tarieven prenatale screening zijn met ingang van 2022 als volgt:
•

Counseling: €69,06

•

Eerste trimester SEO:
€110,70 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
€110,70 bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

•

Tweede trimester SEO:
€166,13 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
€166,13 bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

Voor de NIPT geldt nog steeds dat de zwangere een eigen bijdrage van €175 moet
betalen indien deze als screening wordt uitgevoerd.

Versoepeling coronamaatregelen
Op vrijdag 25 februari 2022 zijn de coronamaatregelen landelijk versoepeld. Zo vervallen
de mondkapjesplicht en 1,5 meter maatregel. Voor zorgmedewerkers blijft het advies om
mondneusmaskers te dragen. Daarnaast kunnen zorgorganisaties hun bezoekers vragen
om een mondneusmasker te dragen ter bescherming van mogelijk aanwezige kwetsbare
personen. Hetzelfde geldt voor het houden van 1,5 meter afstand. Actuele informatie
vindt u op pns.nl.

Counselors
Bijscholingsronde counselors
De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari 2022 van start gegaan.
De bijscholingsronde heeft een looptijd van 5 jaar, van 1/1/2022 tot 31/12/2026.
Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in deze vijf jaar. Er zijn
al verschillende bijscholingen geaccrediteerd voor de prenatale screening. Kijk hiervoor
op PE-online en beoordeel of de scholing die wordt aangeboden, past bij uw leerwensen.

Heeft u een scholingswens die (nog) niet bij het scholingsaanbod staat? Wilt u zelf
bijscholing organiseren? Kijk dan voor meer informatie op pns.nl.

Toestemmingsformulier TRIDENT-2 is gewijzigd
Het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 is aangepast. De volgende zaken zijn
gewijzigd:
• de optie van de combinatietest is niet langer benoemd,
• de onderzoeksgegevens worden geen 15 jaar, maar 20 jaar bewaard
Het nieuwe Nederlandse toestemmingsformulier is te vinden op de Peridos website; er is
ook een nieuwe Engelse versie. We vragen praktijken die geprinte formulieren op
voorraad hebben, alle oude versies te verwijderen en te vervangen door de nieuwe
versie.

Aanvraag eerste trimester SEO
Counselors kunnen het eerste trimester SEO op twee manieren aanvragen:
1. Digitaal vanuit het eigen bronsysteem
Verstuur vanuit het eigen bronsysteem de aanvraag voor een eerste trimester SEO. Als
Peridos het bericht niet accepteert vanwege een technische fout, krijgt u daarover een
melding in de mailbox. Dus: geen bericht is goed bericht.
2. Handmatig in Peridos
Kan de aanvraag niet vanuit het eigen bronsysteem aangemaakt worden? Log dan in
Peridos in en doe daar de aanvraag. Kijk voor de handleiding op de website van Peridos.
Zonder een aanvraag voor een eerste trimester SEO in Peridos, mogen echocentra geen
eerste trimester SEO uitvoeren. Een van de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste
trimester SEO is dat de aanvraag voor het eerste trimester SEO tijdig is ingediend in
Peridos.

Echoscopisten
Vaardigheidstraining eerste trimester SEO
Er wordt weer een nieuwe groep eerste trimester SEO-echoscopisten opgeleid. In dat
kader worden ook vaardigheidstrainingen gegeven. Er zijn mogelijk nog enkele plaatsen
vrij voor eerste trimester SEO-echoscopisten die deze training nog niet eerder hebben
gevolgd, maar dit nog wel graag willen. Het gaat om:
- 11 maart 2022 van 14.00 tot 18.00 uur (Amsterdam UMC) en
- 25 maart 2022 van 14.00 tot 18.00 uur (UMC Utrecht)

Indien u interesse heeft deze training alsnog te volgen, meld u dan bij uw RC. In overleg
met de opleidingen kijken we dan of er extra plaatsen beschikbaar zijn. De volgende
mogelijkheid is in het najaar van 2022.

Echocentra
Nieuwe handleiding
Binnenkort wordt een handleiding op Peridos.nl geplaatst met informatie over hoe u
eventueel benodigde financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening van uw
echocentrum uit Peridos kunt halen:
• Hoeveel eerste trimester SEO's zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en
uitbetaald in 2021.
• Hoeveel eerste trimester SEO’s zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en
zijn/worden naar verwachting in 2022 uitbetaald.

