Algemeen
Informatie over prenatale screening in Oekraïens en Russisch
Op pns.nl staan animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho. De tekst in
deze video’s is vertaald in Oekraïens en Russisch en staat op de website:
-

Video over de NIPT | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)

Video over de 13 wekenecho en 20 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen
(pns.nl)

Eerste trimester SEO
Afspraak tijdig aanvragen én inplannen
Alleen als de zwangere toestemming heeft gegeven mee te doen aan de wetenschappelijke studie
mag het eerste trimester SEO worden ingepland en uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat de
counselor de aanvraag tijdig instuurt als bewijs van deze toestemming. Maar ook dat zwangeren
niet te lang wachten met het maken van een afspraak voor het eerste trimester SEO. De termijn
voor het laten uitvoeren van het eerste trimester SEO is krap en echocentra hebben te maken met
volle spreekuren.
Verzoek aan counselors: we vragen u direct na de termijnecho de aanvraag voor het eerste
trimester SEO naar Peridos te sturen en ook de zwangeren erop te wijzen dat ze op tijd (direct na
de termijnecho) een afspraak hiervoor moeten maken.

Controleer standaard én direct elke aanvraag
Echocentra krijgen een eerste trimester SEO alleen uitbetaald als de counselor een aanvraag heeft
gedaan in Peridos bij een termijn van uiterlijk 14+5 weken. Controles in Peridos laten zien dat er
nog steeds verrichtingen zijn waarbij een (tijdige) aanvraag ontbreekt. Dat betekent dat de echo’s
dus ook niet uitbetaald kunnen worden. Voor echocentra is dit uiteraard erg vervelend.
Om dit te voorkomen, adviseren wij de echocentra om het controleren van de aanvraag standaard
in het werkproces op te nemen: zo weet u tijdig of aanvraag van een eerste trimester SEO in
Peridos staat.
Wil een zwangere een afspraak maken? Check dan direct of de aanvraag in Peridos staat.
Blijkt bij deze controle dat er geen aanvraag in Peridos staat? Dan is er nog tijd om hierover
contact op te nemen met de counselingspraktijk.
Een praktijkassistent kan deze controle ook doen. Vraag hiervoor de rol van ondersteunend
zorgfunctionaris ETSEO aan bij uw Regionala Centrum als u dit nog niet heeft gedaan.

Counseling eerste trimester SEO: noem vaginale echo
Bij het eerste trimester SEO wordt relatief vaak een vaginale echo aangeboden. Dit gebeurt om het
eerste trimester SEO optimaal te kunnen uitvoeren. In de praktijk merken echoscopisten dat maar
weinig zwangeren ervan op de hoogte zijn dat ze bij de uitvoering van een eerste trimeter SEO een
vaginale echo aangeboden kunnen krijgen.
Verzoek aan counselors: benoem deze mogelijkheid in het counselingsgesprek. Dan zijn
zwangeren beter voorbereid op het onderzoek.

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist
In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEOechoscopist. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een
kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO, een voldoende kwaliteitsbeoordeling van
de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht voor de start van de opleiding. U kunt zich
voor de opleiding aanmelden bij uw Regionaal Centrum.
Heeft u interesse in het volgen van de opleiding, maar voldoet u (nog) niet aan de gevraagde
aantallen voor het TTSEO? Neem dan ook graag contact op met uw Regionaal Centrum.
De opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit:
Vóór 13 september 2022

Webinars volgen (u ontvangt de link via het RC)

13 september 2022

Vragenuur van 19.30 tot 20.30 uur via Teams

20 september 2022

Toets van 20.00 tot 21.00 uur

7 oktober 2022

Vaardigheidstraining bij Inholland in Haarlem

13 oktober 2022

Vaardigheidstraining bij Fontys in Eindhoven

