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Inleiding
Medio 2019 is gestart met de voorbereidingen van de invoering van het eerste trimester SEO in
onderzoekssetting. Zo ook met de aanpassingen die nodig zijn in de bronsystemen van verloskundigen,
echoscopisten en gynaecologen en in de gegevensuitwisseling van bronsysteem naar Peridos. Vanaf
de start hebben we vanuit RIVM (Willeke van der Weide) en CLBPS (Patrick van Santvoort) contact
gehad met de bronleveranciers over de betekenis van deze vernieuwingen. De afgelopen periode is
dat contact verminderd. Weliswaar werken we achter de schermen verder, maar was het nog wachten
op besluitvorming over de definitieve datasets. Om iedereen in de komende periode goed op de
hoogte te houden van besluitvorming en ontwikkelingen rondom het eerste trimester SEO willen we
deze nieuwsbrief op regelmatige basis (ca. 1 keer per 4 weken) uitbrengen.
1 september 2021
De minister heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat ‘met alle noodzakelijke
voorbereidingen de beoogde invoering van de 13-wekenecho in de tweede helft van 2021 realistisch
is’. De deadline die we hanteren voor de ICT-aanpassingen (in de bronsystemen en in Peridos) is 1
september 2021. Op dat moment moeten de zorgverleners een digitale aanvraag voor het eerste
trimester SEO kunnen aanmaken, de resultaten kunnen registreren en berichten naar Peridos kunnen
sturen.
Onderzoeksgroep
Zoals al gezegd gaat de invoering van het eerste trimester SEO gepaard met een wetenschappelijk
onderzoek. Een consortium onder leiding van het UMCU (dr. M.N. Bekker) en het LUMC (dr. M.C. Haak)
voert het wetenschappelijk onderzoek uit. De minister schrijft: ‘Uit het wetenschappelijk onderzoek
moet blijken hoe zwangere vrouwen en hun partners de 13-wekenecho ervaren, wat de opbrengst is
van de 13-wekenecho en welke impact het toevoegen hiervan heeft op de reguliere geboortezorg. De
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zullen voor een volgend kabinet dan ook een
belangrijke basis zijn voor besluitvorming over de eventuele definitieve toevoeging van de 13wekenecho aan het programma van prenatale screening’.
Datasets en berichten
Vanuit het RIVM zijn we in nauw overleg met NVOG en de onderzoeksgroep over wijzigingen in het
screeningsproces vanwege de eerste trimester SEO. Dit heeft gevolgen voor alle datasets, en dus ook
voor de berichtenuitwisseling. We streven ernaar om de aanpassingen in de huidige datasets
(counseling en SEO) te minimaliseren. Zoals jullie al weten stappen we over op berichtuitwisseling via
Zorgmail en middels XML-format (in plaats van Excel). De datasets voor het eerste en tweede trimester
SEO zijn zoveel mogelijk gelijkgetrokken. De planning is om de XML-berichten medio september 2020
te publiceren en toe te sturen. De datasets voor de counseling, de aanvraag eerste trimester SEO en
de uitslag van het eerste- en tweede trimester SEO-bericht willen we begin augustus afronden. Een
update van de dataset ‘geboortegegevens (subset screening)’ willen we in het najaar publiceren.
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Financiering
Het uitgangspunt voor de financiering van het eerste trimester SEO is dat die vanuit de Rijksbegroting
gebeurt. Dus geen betaling van echoscopisten via de zorgverzekeraars, zoals nu voor het tweede
trimester SEO het geval is. De bedoeling is dat de Regionale Centra deze betalingen gaan uitvoeren.
RIVM werkt met het project ‘Financiering eerste trimester SEO’ aan een uniform financieringsproces
via de Regionale Centra, inclusief de ondersteunende informatiehuishouding die daarvoor nodig is.
Jesse Dijkman is voor dit project de projectcoördinator/business analist.
Inmiddels is een reeks gesprekken gevoerd (met o.a. Regionale Centra, echocentra en leveranciers)
om te kijken welke elementen van de financiering van het tweede trimester SEO herbruikbaar zijn voor
het eerste trimester SEO. De vervolgstap vanaf augustus/september is om het financieringsproces voor
het eerste trimester SEO te ontwerpen. Ook daarvoor zullen interviews met u als leverancier worden
gevoerd. Het streven is om het proces en de benodigde aanpassingen voor de financiering eind van
het jaar rond te hebben, zodat de realisatie in de eerste helft van 2021 kan plaatsvinden.

