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Opzet Nieuwsbrief
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief in het kader van het Eerste Trimester SEO. Aan het einde van de
nieuwsbrief zijn onze contactgegevens en een samenvatting opgenomen met de wijzigingen die nodig
zijn in het kader van het Eerste trimester SEO. Deze onderdelen zullen we standaard in de
nieuwsbrieven opnemen.
Deze nieuwsbrief heeft als belangrijkste onderwerp de definitieve datasets. Bij deze nieuwsbrief vindt
u dan ook als bijlagen de datasets en de bijbehorende mapping protocollen voor het Eerste en Tweede
trimester SEO.
Datasets
We stuurden u al eerder de conceptversies toe van vier datasets. Deze datasets zijn aangepast ofwel
nieuw:
•

•

•
•

Counseling. Deze dataset is sterk ingekort. Dat komt omdat er door betrokken partijen
gekeken is welke gegevens daadwerkelijk gebruikt worden voor de jaarlijkse monitor en voor
de kwaliteitsborging. Vanuit juridisch oogpunt is het namelijk belangrijk om te streven naar
dataminimalisatie.
Aanvraag Eerste trimester SEO. We gaan ervan uit dat de bronleveranciers dit in het
bronsysteem inbouwen. Een digitale aanvraag is namelijk verplicht! (het enige alternatief is
om in Peridos zelf een Aanvraag Eerste Trimester SEO te doen, conform de werkwijze bij NIPT,
maar dat is veel meer werk voor de counselor). De counselor vraagt de zwangere om een
toestemmingformulier te ondertekenen voor deelname aan het Eerste trimester SEO. De
counselor registreert dit als ‘Toestemming deelname wetenschappelijk onderzoek’. De overige
gegevens die nodig zijn voor de aanvraag zijn al standaard in het bronsysteem aanwezig. Met
een druk op de knop kan de aanvraag dan verzonden worden naar Peridos.
Uitslag Eerste trimester SEO en bijbehorend mapping protocol en
Uitslag Tweede trimester SEO en bijbehorend mapping protocol.

Beide datasets zijn op elkaar afgestemd. De ‘oude’ dataset Tweede trimester SEO is op onderdelen
aangepast, met name in de conclusie en in de beoordelingen bevindingen. De conclusie na het SEO
wordt handmatig ingevuld door de echoscopist, waarbij in het geval ‘verdenking afwijking’ ook wordt
aangegeven op basis waarvan de verdenking gesteld is. Hiervoor is het mapping protocol van belang.
Daarin zijn 3 (voor Eerste trimester SEO) respectievelijk 4 (Tweede trimester SEO) bases mogelijk.
Gegevensrichtlijnen en berichten
Om de datasets en de berichten goed te kunnen duiden en te kunnen versturen naar Peridos zijn we
bezig om voor ieder bericht / dataset een gegevensrichtlijn op te stellen. Voorheen deden we dit in
samenwerking met Nictiz, maar vanwege praktische redenen zullen de berichten in XML-format
opgesteld zijn (en niet in HL7v3). Daarom ligt het ook voor de hand dat wij (RIVM en CLBPS) de
gegevensrichtlijnen opstellen. In de volgende nieuwsbrief hopen we die mee te kunnen sturen.
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Aankondiging bijeenkomst voor bronleveranciers
Graag bieden we de mogelijkheid om nog verhelderingsvragen te stellen over de datasets, berichten
en gegevensrichtlijnen. U ontvangt daarvoor begin september een definitieve uitnodiging. De digitale
bijeenkomst zal plaatsvinden op:
Maandag 5 oktober om 15.00 uur
Financiering
In het kader van het project Financiering voert de projectleider van het RIVM – Jesse Dijkman - de
komende tijd gesprekken met betrokken partijen (Regionale Centra, echocentra, leveranciers, etc.) om
het financieringsproces voor het eerste trimester SEO vorm te geven. Daarbij wordt tevens gekeken
welke ‘bouwblokken’ (processen en ICT-ondersteuning) uit de financiering van het tweede trimester
SEO herbruikbaar zijn.
Op basis van een peiling in de eerste ronde gesprekken is de verwachting dat de gegevensleveringen
via de datasets benut gaan worden voor de financiering. Op basis van de gegevensleveringen worden
dan betalingen aangemaakt. De gegevensleveringen gelden in dat scenario als ‘declaratie’. Als dit
scenario gekozen wordt leidt dat mogelijk tot een of enkele aanvullende, administratieve velden in de
datasets (bijv. een boekhoudkundig kenmerk om de betaling te kunnen koppelen aan de prestatie;
vergelijkbaar met de VK-301-berichten). Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we dat uiteraard
via deze nieuwsbrief weten.
Samenvatting wijzigingen in kader van Eerste trimester SEO
•

•

•

•
•
•

De deadline die we hanteren voor de implementatie bij de counselors en echoscopisten van
de ICT-aanpassingen is 1 september 2021. Streven om alle aanpassingen in de bronsystemen
en in Peridos te hebben doorgevoerd is 1 maart 2021.
Het is verplicht om de aanvraag voor het eerste trimester SEO vanuit het bronsysteem naar
Peridos te sturen. Een alternatief is om de aanvraag in Peridos aan te maken, maar dat kost de
counselor veel meer tijd.
Een verplicht onderdeel van de aanvraag betreft het informed consent. Dit is noodzakelijk
voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek (dus deelname aan het Eerste trimester
SEO).
Regionale Centra gaan de uitbetalingen van het Eerste trimester SEO uitvoeren.
Voor uitbetaling van het Eerste trimester SEO zijn de digitale aanvraag en de (wekelijkse)
aanleveringen van het complete uitslagbericht Eerste trimester SEO aan Peridos verplicht.
De nieuwe en aangepaste berichten zijn opgesteld in XML-format en worden in principe via
Zorgmail verstuurd. We streven ernaar om dit uiterlijk op 1 september 2021 gereed te hebben
(en niet meer de oude Excel-berichten te versturen).
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