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Om iedereen goed op de hoogte te houden van besluitvorming en ontwikkelingen rondom
het eerste trimester SEO brengen we deze nieuwsbrief op regelmatige basis (ca. 1 keer
per 4 weken) uit.
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Webinar 15 juni
Op dinsdag 15 juni van 14.45 tot 17.00 uur vindt het webinar Eerste trimester SEO: aanvraag,
registratie + uitslag en uitbetaling plaats. Dit webinar is onderdeel van de (bij)scholing voor
counselors, eerste trimester SEO-echoscopisten en financieel betrokkenen, en kan vrijwillig gevolgd
worden. Tijdens dit webinar wordt het gehele proces van aanvraag tot uitbetaling van het eerste
trimester SEO toegelicht aan de hand van schermbeelden in Peridos.
Het webinar is opgedeeld in drie onderdelen. Deze onderdelen zijn afzonderlijk te volgen. Met name
deel 1 en deel 2 zijn ook voor leveranciers van bronsystemen zinvol.
•

•

•

Deel 1: Aanvraag
- Dit onderdeel gaat over het gehele proces van het aanvragen van het eerste
trimester SEO. Dit kan vanuit zowel de bronsystemen als Peridos.
Deel 2: Registratie + Uitslag
- Dit onderdeel gaat over het gehele proces van bevindingen vastleggen en aanleveren
vanuit het bronsysteem aan Peridos. De werkwijze van het vastleggen en aanleveren
van gegevens verschilt per bronsysteem. De verantwoordelijkheid voor
handleidingen en/of invulinstructies ligt dan ook bij de bronleveranciers.
Deel 3: Uitbetaling van het eerste trimester SEO
- Dit onderdeel gaat over het gehele proces rondom de uitbetaling van het eerste
trimester SEO. De voorwaarden voor uitbetaling komen aan bod.

Update inzage uitslag Eerste trimester SEO in Peridos
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat de counselors vooralsnog geen uitslagen van het eerste
trimester SEO in Peridos in kunnen zien. We hebben dit nog eens met elkaar besproken en besloten
om dit alsnog in te gaan bouwen. Doel is dat de praktijken die de aanvraag hebben ingestuurd straks
in Peridos de uitslag kunnen inzien. Zoals bekend zijn de echoscopiepraktijken (contractanten van
Regionale Centra) verplicht om de uitslagen van het eerste trimester SEO minimaal tweewekelijks
aan Peridos aan te leveren.
De echoscopist dient ook rechtstreeks een bericht/rapportage naar de verwijzer te sturen (en indien
er sprake is van een zwangere met een GUO1-indicatie ook naar het PND-centrum).

‘Datum aanvraag eerste trimester SEO’ in dataset en in brondossier
Bij het versturen van het XML-bericht ‘AANETS’ maakt Peridos automatisch de ‘datum aanvraag
eerste trimester SEO’ aan. Deze hoeft dus niet te worden meegestuurd. Wij verwachten dat dit
dezelfde datum is die ook (automatisch) in het brondossier wordt vastgelegd: datum aanvraagdatum
= datum versturen.
Voor zwangeren zonder BSN (en indien er nog geen XML-berichten vanuit het brondossier naar
Peridos verstuurd kunnen worden) doet de counselor een aanvraag rechtstreeks in Peridos. De
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counselor zal deze gegevens ook in het brondossier willen vastleggen. De datum dat de aanvraag in
Peridos gedaan wordt, zal dan overgenomen moeten worden in het brondossier.

Registratie in brondossiers: Q&A voor echoscopisten
Maagvulling
Indien er geen maagvulling is, is dit in het eerste trimester SEO geen reden voor verwijzing naar een
PND-centrum. Vanuit het bronsysteem dient een afwezige maagvulling als ‘niet beoordeelbaar’
ingevuld te worden. In het opmerkingenveld kan dan aangegeven worden dat er geen maagvulling
was. Dit item moet bij de structuur maag/darmen aangeleverd worden.
Bij het tweede trimester SEO is ‘geen maagvulling’ wel een reden voor verwijzing naar een PNDcentrum.
Registratie Abdomen
In de kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO zijn bij het onderdeel ‘Abdomen’ de volgende
beoordelingen benoemd:
•
•
•
•

Beoordeling buikwand en navelstrenginsertie (t.h.v. foetale abdomen)
Beoordeling maagvulling
Beoordeling blaasvulling
Longitudinale Blaas Diameter (LBD) indien blaas vergroot lijkt

In Peridos zijn dit vier verschillende items in de dataset:
•
•
•
•

Buikwand (sluitingsdefecten)
Maag-darm
Nieren-blaas/urogenitalis
Longitudinale Blaas Diameter (LBD) als meting

Er zijn bij maag-darm en bij nieren-blaas/urogenitalis geen andere verplichte beoordelingen! De
terminologie is hier dus wat verwarrend. De reden is dat deze universeel is gehouden met de
terminologie bij het tweede trimester SEO.

Informed consent formulier in bronsysteem en/of in Peridos
De counselor moet de zwangeren die kiezen voor een eerste trimester SEO een informed consent
formulier laten ondertekenen. Dit ondertekende formulier moet als pdf in het brondossier 20 jaar
bewaard blijven (of in een papieren dossier). Het formulier is straks beschikbaar op Eerste trimester
SEO – Peridos. Het formulier (en ook de link) zijn in principe geldig gedurende het onderzoek, maar
het kan niet uitgesloten worden dat er tussentijds een update komt. We vragen de bronleveranciers
om – indien de link of het pdf in het brondossier beschikbaar wordt gesteld – hier rekening mee te
houden.
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Update testen in InteropLab
Er zijn nieuwe handleidingen beschikbaar omdat er een InteropLab update is geweest.
Zie: https://www.peridos.nl/handleidingen-interoplab/
De stand van zaken in het doorlopen van de testscenario’s vanuit de verschillende
bronleveranciers is als volgt:

Testscenario
AANETS AANNIP RESCOU RESECH-ETS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
nvt
nvt
nvt
nvt

RESECH-TTS
X
X

Astraia
BMA
Chipsoft
Leverancier EPIC
nvt
Onatal
Orfeus
Vrumun
X
X
Het testen vanuit de ziekenhuizen die met EPIC werken vindt per ziekenhuis plaats.

Update financiering eerste trimester SEO
Ontwikkeling Peridos
Momenteel wordt er hard gewerkt aan alle functionaliteiten in Peridos die nodig zijn voor
de financiering van het eerste trimester SEO. Deze ontwikkelingen zijn al vergevorderd
en de bedoeling is om in juni een ketentest uit te voeren met de Regionale Centra.
Daarbij testen we het financiële proces vanaf het aanmaken van declaraties (op basis van
de uitslag eerste trimester SEO) tot de uitbetaling door de Regionale Centra. Hiervoor is
geen inzet van de bronleveranciers nodig.
Ter herinnering: Financieel kenmerk in dataset RESECH_ETS
Graag herinneren we u aan de mogelijkheid om een financieel kenmerk van het
echocentrum mee te geven in het uitslagbericht aan Peridos. Voor meer informatie
hierover verwijzen wij naar de vorige nieuwsbrief bronleveranciers van 22 april.

Contactgegevens
Inhoudelijke
vragen, algemeen
Technische vragen /
Peridos
Project financiering

Willeke van der Weide,
RIVM-CvB
Patrick van Santvoort,
CLBPS
Jesse Dijkman, RIVMCvB
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