
   

  
 

NIPT 

Folders in verschillende talen online beschikbaar  
De nieuwe versies van de folders “De NIPT” en “De 13 wekenecho en de 20 wekenecho” zijn 
vertaald in het Engels, Turks, Pools en Arabisch. Je kunt de folders downloaden:  

 De NIPT. Onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom 
 Information about the prenatal screening for Down syndrome, Edwards’ syndrome and 

Patau’s syndrome (Engels) 
 Down, Edwards ve Patau sendromu tarama testi hakkında Bilgi (Turks) 
  معلومات المجلد خالل عملية الفحص ، ادواردز ، إن باتاوسيندروم (Arabisch) 
 Informacje dotyczące badań przesiewowych w kierunku   (Pools) 

 
 De 13 wekenecho en de 20 wekenecho 
 The 13-week scan and the 20-week scan (English)  
 13 ve 20 haftalık ultrasonlar (Turks) 
 USG 13. i 20. tygodnia ciąży (Pools) 
 20 وتخطيط الصدى في األسبوع 13 تخطيط الصدى في األسبوع (Arabisch) 

 
De tekst in de Video de NIPT en de Video de 13 wekenecho en 20 wekenecho is beschikbaar in het 
Oekraïens en Russisch. 
 

Counseling  

Registratie in deelregister counseling KNOV 
Als counselor is het belangrijk dat je je bijschoolt in de prenatale screening. In januari 2022 is de 
nieuwe bijscholingsronde van start gegaan. In deze bijscholingsronde, die 5 jaar duurt, dien je 20 
accreditatiepunten te halen. De RC’s monitoren de voortgang van de gevolgde bijscholing en 
toetsen deze tussentijds. Hiervoor wordt gekeken naar de bijscholing die in Peridos is vastgelegd. 
Wanneer je je als verloskundige inschrijft bij het deelregister counseling van het KNOV, worden 
de accreditatiepunten voor de counseling automatisch bijgeschreven in Peridos. 
Wanneer je je niet inschrijft bij het deelregister, of wanneer je geen verloskundige bent, ben je er 
zelf voor verantwoordelijk dat de accreditatiepunten in Peridos worden bijgeschreven. Dat doe je 
door het deelnamebewijs naar jouw RC te sturen. Zij schrijven je scholing handmatig bij in Peridos. 
 
Hoe registreer je in het deelregister counseling prenatale screening van de KNOV?  
 Registratie is gratis.  
 Je hoeft geen lid te zijn van de KNOV, maar je moet wel verloskundige zijn.  
 Houd je kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum bij de hand.  
 Ga naar het KNOV Kwaliteitsregister  en volg de instructie voor het deelregister counseling 

prenatale screening. 



   

  
 

Echoscopie 

Kwaliteitssysteem echoapparatuur – testen LRCB 
Het Landelijk ReferentieCentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is in januari gestart met het testen 
van echoapparatuur die in de prenatale screening wordt gebruikt. Het kan zijn dat het LRCB uw 
praktijk binnenkort benadert om een afspraak in te plannen voor het testen van apparatuur. Ook 
aan de leveranciers is gevraagd de apparatuur te laten testen voor een typekeuring, zodat duidelijk 
wordt welke merken te gebruiken zijn voor de prenatale screening. Daarnaast test het LRCB dus 
ook alle afzonderlijke apparaten in de echocentra met een acceptatietest en periodieke testen.  
 
Let op: start u een nieuwe praktijk? Of schaft u een nieuw apparaat aan? Denk eraan om een 
afspraak te maken voor een acceptatietest via www.lrcb.nl.  
 

Eerste trimester SEO: meting NT bij navelstreng rond de nek 
Er lijkt verschillend te worden omgegaan met het meten van de NT als de navelstreng rond de nek 
ligt. Voor de duidelijkheid een toelichting voor de meting: 
 
Indien bij het eerste trimester SEO de navelstreng rond de nek ligt, kan de NT wel worden 
gemeten. Dit gebeurt op eenzelfde manier als voorheen bij de combinatietest : een meting aan 
beide zijden van de navelstreng en daar het gemiddelde van nemen. 
 
Voor overige aandachtspunten met betrekking tot de NT-meting zie de Kwaliteitsbeoordeling eerste 
trimester SEO. Voor aandachtspunten met betrekking tot de registratie van de NT, zie hoofdstuk 4 
van de Kwaliteitseisen eerste trimester SEO. 

Nieuwe leidraad tweede trimester SEO: landelijk webinar 18 april 
De NVOG, KNOV en de BEN zijn in de afgelopen periode tot overeenstemming gekomen over de 
inhoud van de leidraad voor het tweede trimester SEO.  
 
Vóórdat deze leidraad in de praktijk kan worden gebruikt, willen de beroepsgroepen de leidraad 
graag inhoudelijk toelichten. Daarom zijn de Regionale Centra gevraagd om een landelijk webinar 
te organiseren. Dit webinar vindt plaats op 18 april 15:00-17:00 uur. Noteer deze datum alvast in 
de agenda, instructie voor aanmelding volgt op een later moment. 
 
In dit webinar wordt de leidraad toegelicht. Extra aandacht zal gaan naar het hart en de placenta. 
Daarnaast is er een presentatie van echocasuïsitiek.  
 
De implementatiedatum van de leidraad tweede trimester SEO is nog niet bekend. 
  

Agenda 
07 februari 2023  Landelijk webinar prenatale screening. Aanmelden via www.clbps.nl  
16 februari 2023  Symposium Foetale Echoscopie 
18 april 2023  Landelijk webinar TTSEO-leidraad en echocasuïstiek 


