Beslisschema’s
toestemming en
registratie bij
pre- en neonatale
screeningen
voor verloskundig zorgverleners (VKZ)
De beslisschema’s geven antwoord op de volgende
vragen: Hoe weet u dat de zwangere toestemming geeft
voor screening? Wat noteert u in haar dossier? Kan zij
registratie in het informatiesysteem van de screening
weigeren? Hoe geeft u als verloskundig zorgverlener
gegevens door en wanneer doet u dat?

Deelname aan screening: informed consent

U geeft de zwangere informatie over de screeningen tijdens
de zwangerschap en de screeningen voor haar pasgeboren
kind.1 U geeft de beschikbare folders mee en verwijst
eventueel naar de RIVM-website. De zwangere besluit daarna
of zij en/of haar kind deelneemt aan een van de screeningen.
Bij deelname geeft zij impliciet ook toestemming voor de
opname van haar gegevens en/of die van haar kind in het
informatiesysteem van de desbetreffende screening. Voor
meer informatie over de registratie van gegevens kunt u haar
verwijzen naar de folders en de RIVM-website.

Wel en niet doen

• Gebruik alleen de folders en brochures van het RIVM.
• Bij deelname of afzien van deelname hoeft cliënte geen
verklaring of toestemmingsformulier te ondertekenen.
Teken afzien van deelname wel aan in haar medisch
dossier.
• Bij deelname aan de wetenschappelijke implementatiestudie van de NIPT (TRIDENT-2) ondertekenen cliënte en
counselor een toestemmingsformulier.
1 Informatie over de gespreksonderwerpen, inhoud en uitvoering van de
screening vindt u in de checklists van de betreffende screeningen.

Informatiesysteem van de screening: waarom?

Deelname aan een screening is niet mogelijk zonder
opname van gegevens in het informatiesysteem van de
betreffende screening (zie p4 voor de gebruikte informatiesystemen). Het informatiesysteem is nodig:
• voor de ondersteuning van het primaire proces van de
pre- en neonatale screeningen;
• om te bewaken of de screening goed verloopt: zijn alle
onderzoeken uitgevoerd en zijn geïndiceerde vervolg
stappen gezet;
• om de kwaliteit van de screening te borgen en na te gaan
of de screening in het hele land hetzelfde is;
• om onderzoek te doen naar de resultaten van de screening
en eventuele verbetermogelijkheden;
• voor wetenschappelijk onderzoek met anonieme gegevens
(onder strikte voorwaarden) voor de verbetering van de
screening of de zorg;
• om contact te zoeken met ouders van pasgeborenen om
de gehoor- en hielprikscreening aan te bieden.

Prenatale screening op infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE)

PSIE
Geef bij 1e consult informatie over:
- PSIE en
- dat bij deelname aan PSIE zwangere
impliciet toestemming geeft voor
registratie gegevens in het informatiesysteem Praeventis

DEELNAME PSIE
Toestemming blijkt uit laten afnemen
van bloed

Weigert zwangere gehele PSIE:
- registreer weigering in dossier zwangere
- geef dit door via informatieformulier
aan RIVM-DVP voor registratie in
Praeventis (tenzij zwangere registratie
weigert)

Weigert zwangere een deel van PSIE:
- vermeld weigering voor betreffend
onderzoek op labformulier

Registratie uitslagen:
- in dossier zwangere
- gegevens komen ook in Praeventis

Bij vervolgactie(s) in kader van PSIE:
- registreer dit in dossier zwangere
- geef dit door via informatieformulier aan RIVM-DVP voor
registratie in Praeventis

Na afloop screening:
Honoreer een eventueel verzoek van
zwangere om screeningsgegevens te
anonimiseren in Praeventis. Zie onder
"Hoe gegevens laten anonimiseren?"

Weigert zwangere vervolgacties?
- registreer dit in dossier zwangere
- geef dit door via informatieformulier
aan RIVM-DVP voor registratie in
Praeventis

Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO
start
Screening op down-, edwardsen patausyndroom en/of SEO

DEELNAME screening op down-,
edwards- en patausyndroom
Toestemming bij keuze voor:
NIPT (deelname aan TRIDENT-2):
- Zwangere en counselor ondertekenen toestemmingsformulier.
Bewaar dit formulier 15 jaar.
- Vink op labformulier in Peridos
aan dat toestemming is
gegeven.
Combinatietest:
- blijkt uit laten afnemen bloed
en laten maken echo: verifieer.

Bij ongunstige uitslag:
Counselor verwijst zwangere
(indien gewenst) voor posttest
counseling naar Centrum PND.
Registratie besluit zwangere over
verwijzing:
- in dossier zwangere

Bij verwijzing naar PND:
Counselor van PND
- informeert (counselt) zwangere
over vervolgonderzoek
- registreert keuze omtrent vervolgonderzoek in dossier zwangere

Indien vervolgonderzoek:
- Toestemming blijkt uit laten
afnemen bloed en/of verrichten
invasieve diagnostiek.
Registratie uitslag in:
- dossier zwangere bij Centrum PND,
counselor, VKZ
- gegevens komen ook in Peridos

Vraag bij 1e consult of zwangere
informatie wil over screening
op down-, edwards- en
patausyndroom en/of SEO
- registreer keuze over counseling
in dossier zwangere

COUNSELING
Geef informatie (counsel) over:
- screening op down-, edwardsen patausyndroom en/of SEO
- gegevensuitwisseling zorgverleners
- deelname aan screening houdt in
dat gegevens van zwangere in
het informatiesysteem Peridos
komen (expliciet toestemming
vragen is niet nodig).
Registratie counseling en keuze:
- in dossier zwangere
- gegevens komen ook in Peridos
- noteer een eventueel verzoek
voor anonimisering gegevens in
Peridos na afloop screening

Geen vervolgonderzoek?
- registratie gegevens in Peridos

Na einde zwangerschap:
registratie van gegevens
zwangerschapsuitkomst in
- Peridos
- en bij keuze voor NIPT ook in
databestand TRIDENT studie.
Na afloop screening:
Honoreer een eventueel verzoek
van zwangere om screeningsgegevens te anonimiseren in
Peridos. Zie onder "Hoe gegevens
laten anonimiseren?"

Geen screening na counseling?
- vraag toestemming voor
doorsturen gegevens
(incl. zwangerschapsuitkomst)
naar Peridos

DEELNAME SEO
Toestemming
blijkt uit laten maken echo:
- verifieer
Registratie uitslagen:
- in dossier zwangere bij counselor
en VKZ
- gegevens komen ook in Peridos

Bij afwijkende uitslag:
Counselor, echoscopist of VKZ
verwijst zwangere (indien
gewenst) voor posttest counseling naar Centrum PND.
Registratie besluit zwangere over
vervolgonderzoek en eventuele
uitslagen:
- in dossier zwangere bij counselor,
VKZ en huisarts
- gegevens komen ook in Peridos

Het consult
bij een zwangerschap van 36-42 weken
start
HIELPRIK- en GEHOORSCREENING
Geef informatie over:
- hielprikscreening (mondeling en
folder)
- gehoorscreening (folder)

Registratie in dossier zwangere:
- dat informatie is gegeven en
- folder is overhandigd

Keuze voor screening gebeurt pas na
de geboorte

Bewaartermijn gegevens

Conform de WGBO worden screeningsgegevens 15 jaar
bewaard in de betreffende informatiesystemen en daarna
verwijderd. Dit geldt ook voor de echobeelden van de
NT-meting en het SEO.

Hoe gegevens laten anonimiseren?

Op verzoek van de zwangere kunnen de screeningsgegevens
na afloop worden geanonimiseerd in het informatiesysteem
van de betreffende screening. Meer informatie vindt u op
www.rivm.nl/pns/privacy > Vastleggen van uw gegevens >
De informatiesystemen en uw privacy.
Hieronder staan de procedures voor de verschillende
screeningen (met tussen haakjes de gebruikte informatiesystemen).

PSIE (Praeventis)

• Verloskundig zorgverlener meldt dit via een formulier:
www.rivm.nl/rivm-dvp/formulier
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RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag

Prenatale screening op down-, edwards- en
patausyndroom en SEO (Peridos)

• Verloskundig zorgverlener geeft dit aan in Peridos. Zie:
www.peridos.nl > Handleidingen > Peridos-zorgverleners
> Handleiding voor het aanvragen van het anonimiseren
van cliëntgegevens
• Verwijs zwangere naar www.meerovernipt.nl voor meer
informatie over privacy bij de TRIDENT studie.

Hielprikscreening (Praeventis)

• Ouders kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij
het betreffende RIVM-DVP. Voor adres zie
www.rivm.nl/rivm-dvp/contact
• Voor bewaartermijn en vernietiging hielprikkaartje zie
www.rivm.nl/hielprik/privacy.

Gehoorscreening

• Ouders kunnen dit aangeven bij de screener of mede
werker van het consultatiebureau.

Meer informatie

Zie www.rivm.nl/pns/privacy

