
Jaarverslag 2021

Stichting Prenatale Screening Noord-Oost Nederland (SPSNN)
streeft naar een optimale kwaliteit van de prenatale screening, 
niet alleen door te controleren op naleving van de 
kwaliteitseisen, maar ook door deskundigheidsbevordering en 
het bieden van ondersteuning aan zorgverleners om de kwaliteit 
van counseling en screeningsonderzoeken op peil te houden en 
te verbeteren.

In dit kwaliteitsjaarverslag wordt verslag gedaan van de 
organisatie en activiteiten die de SPSNN heeft uitgevoerd in 
2021. Het uitgebreide kwaliteitsjaarverslag vind je hier. 

Marian Bakker, algemeen bestuurder SPSNN

Over SPSNN

SPSNN is de vergunninghouder voor prenatale screening vanuit de Wet op 
Bevolkingsonderzoek (Wbo). De minister van VWS heeft in 2020 de Wbo-
vergunning voor de prenatale screening naar down-, edwards- en 
patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek verlengd tot 1 
april 2023.

De werkzaamheden bestaan uit het monitoren en ondersteunen van de 
prenatale screeningsactiviteiten voor zover deze onder de Wbo vallen:
• de formele counseling
• de NIPT (screening op down, edwards en patausyndroom) 
• het structureel echoscopisch onderzoek in het tweede trimester 

(tweede trimester SEO, 20 weken echo) en het structureel 
echoscopisch onderzoek in het eerste trimester (eerste trimester SEO, 
13 wekenecho) is daar per 1 september 2021 bijgekomen

• de combinatietest is komen te vervallen per 1 oktober 2021

Organisatie

De SPSNN is een onafhankelijke stichting 
volgens het Raad van Toezicht model.

Bestuurlijk overleg: per kwartaal
Raad van Advies: twee vergaderingen
Raad van Toezicht: vier vergaderingen

Werkgebied

Regio Noordoost Nederland.

De provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe en een deel van Overijssel, 
Flevoland en Gelderland (Deventer,
Emmeloord, Lelystad, Ermelo) vormen
het geografische werkgebied.

Het centrum voor prenatale diagnostiek 
bevindt zich in Groningen (UMCG).

Satellietcentra voor PND zijn gevestigd in:
• Leeuwarden (MCL),
• Zwolle (Isala ziekenhuis)
• Deventer (Deventer Ziekenhuis)
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De werkzaamheden van de SPSNN 
worden uitgevoerd door een team van 
medewerkers die samen het bureau van 
de SPSNN vormen:
• een algemeen en een medisch 

bestuurder
• een kwaliteitscoördinator
• twee kwaliteitsmedewerkers
• een stafadviseur
• en een staf assistent

Het bureau is gevestigd in Groningen.

https://www.sps-noordoost.nl/over-ons/organisatie/
mailto:spsnn@og.umcg.nl
https://www.sps-noordoost.nl/


Informatiebeveiliging

Op landelijk niveau werken de regionale centra en de Coöperatie 
Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) aan 
informatiebeveiliging. Na de behaalde NEN 7510 certificering 
van CLBPS in augustus 2021 is in december 2021 besloten, dat 
de centra niet afzonderlijk gecertificeerd hoeven te worden, 
maar wel dienen te voldoen aan de norm. Binnen de SPSNN zijn 
er twee personen aanspreekpunt voor datalekken. De 
kwaliteitscoordinator heeft informatiebeveiliging als 
aandachtsveld.

In 2021 is er één beveiligingsincident gemeld die betrekking had 
tot de SPSNN-regio 

Aantal contractanten

Vanwege de introductie van de eerste trimester SEO (ETSEO) zijn in 2021 28 contracten 
gesloten met echocentra en 61 kwaliteitsovereenkomsten met ETSEO-echoscopisten. Ook is 
het aantal TTSEO-echoscopisten gestegen, om de extra werkzaamheden voor de echocentra te 
kunnen opvangen. 

Per 1 oktober 2021 is de combinatietest (NT) stopgezet, deze contracten en overeenkomsten 
zijn beëindigd. 

Contractanten 

Deskundigheidsbevordering van contractanten

In verband met de coronacrisis zijn er in 2021 geen regiobijeenkomsten georganiseerd. Er zijn 
twee landelijke webinars georganiseerd samen met de andere regionale centra. Hier zijn de 
nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen besproken, onderwerpen die raken aan de prenatale 
screening en casuïstiek gepresenteerd. 

Daarnaast zijn er drie webinars georganiseerd in 
het kader van de bijscholing ETSEO.

Implementatie landelijke kwaliteitseisen en afspraken

De SPSNN informeert haar contractanten over de nieuwe 
kwaliteitseisen en wijzigingen daarin op verschillende manieren: 
via de Nieuwsbrieven, nieuwsberichten, tijdens 
regiobijeenkomsten, bij kwaliteitsaudits en via de website. 

In 2021 verscheen de reguliere 
nieuwsbrief acht keer en verschenen 
er ook elf nieuwsbrieven over het ETSEO.



Echocentra

Elke twee jaar vindt een kwaliteitsaudit plaats bij een echocentrum. De audits 
worden uitgevoerd door de kwaliteitscoördinator (voorzitter) en één of twee 
kwaliteitsmedewerkers (tevens GUO-echoscopist). 

In 2021 is een nieuwe visitatieronde gestart. Er zijn bij zeventien echocentra 
visitaties uitgevoerd. Vanwege de coronacrisis zijn de audits in 2021 deels via 
videobellen uitgevoerd en deels op locatie. Alle audits in 2021 zijn uitgevoerd 
binnen 2,5 jaar na de vorige audit. Er zijn vier eerste audits uitgevoerd bij 
nieuwe praktijken. 

Kwaliteitsborging 

Counselors
Toetsing normaantallen counseling
De toetsing van de aantallen in 2020 heeft is 
in maart 2021 uitgevoerd, hierbij zijn 404 
counselors meegenomen. Bij 46 counselors 
die < 35 gesprekken is gekeken wat hiervoor 
de reden was: 
• 16 counselors zijn gestopt 
• 25 counselors kregen om diverse 

redenen alsnog dispensatie  
• Bij 5 counselors is de 

kwaliteitsovereenkomst ontbonden voor 
het niet behalen van de normaantallen

Echoscopisten

Beeldbeoordeling SEO
De echoscopisten worden volgens het landelijk protocol ‘Kwaliteitsbeoordeling 
tweede trimester’ beoordeeld op 3 SEO logboeken. 

TTSEO beeldbeoordeling echoscopist 2021:  totaal 28 (31%) 
Voldoende (direct)   Voldoende na herbeoordeling

27 (96%)  1 (4%)

Toetsing normaantallen SEO en NT in 2021
Individuele terugkoppeling van het aantal verrichtingen uitgevoerd in 2020 heeft 
plaatsgevonden in juni 2021. Allen hebben voldaan aan de kwaliteitseis.
71 SEO-echoscopisten, waaronder;  
• 6 GUO-echoscopisten, 
• 8 startende echoscopisten (gestart in 2019 of 2020) en
• 57 ervaren echoscopisten
Vanwege het teruglopende aantal combinatietesten heeft er geen formele 
toetsing plaatsgevonden van het aantal verrichtingen bij de NT-echoscopisten. 

Toetsing bijscholing echoscopisten
Echoscopisten worden tijdens de visitaties getoetst op de bijscholing aan de hand 
van het BEN-register. 

Counselingpraktijken

Kwaliteitstoets counseling
Alle counselingpraktijken zijn in 2019 of 2020 uitgenodigd voor de 
digitale kwaliteitstoets counseling. In 2021 is deze ronde afgesloten 
voor alle counselingpraktijken. 

Jaartal/periode van volledig afgeronde ronde 2020-2021

Aantal toetsen uitgevoerd in de laatste volledig 
afgeronde ronde

106

Aantal en %*  centra zonder verbeterpunten 0 (0%)

Aantal en %* centra met verbeterpunten 106 (100%)

Toetsing bijscholingseisen
2019/2020/2021

18%

82%

R E S U LTAT E N  AU D I T S  2 0 2 1

Zonder verbeterpunten
in het definitieve
auditrapport

Met verbeterpunten in
het definitieve
auditrapport


