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Indicatoren 

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 

 

 
Versiebeheer  

Versie Datum Auteur Bijdrage van Samenvatting wijzigingen 

1.0 Juli ‘10 MGZ, 
Erasmus 
MC 

Werkgroep 
Informatiemanagement, 
Centraal Orgaan, CvB 

Oplevering van indicatorensets door MGZ* 

1.1 Nov ‘13 CvB/ 
VPZ 

VPZ, Lidwien Lemmens, 
Anita Suijkerbuijk 
CVB, Jantine Wieringa, 
Linda Grievink, 
Werkgroep 
Informatiemanagement 

Belangrijkste wijzigingen staan op pagina 2, 5 
en 6 beschreven 

1.2 Feb ‘14 CVB/ 
VPZ 

VPZ, Lidwien Lemmens, 
Anita Suijkerbuijk 
CVB, Jantine Wieringa, 
Linda Grievink, Centraal 
Orgaan, Werkgroep 
Informatiemanagement 

Commentaar van het CO van 28 november 
2013 is verwerkt en op 4 februari 2014 
besproken in de Werkgroep 
Informatiemanagement. Zie hiervoor 
toegevoegde tabel met driedeling 
indicatoren op pagina 7 en aangepaste 
indicatoren nummer 5 en 31. 

1.3 Jun ‘14 CvB/ 
VPZ 

VPZ, Lidwien Lemmens,  
CVB, Jantine Wieringa,  
Centraal Orgaan 

Definitieve set zoals vastgesteld in het CO 
van 3 maart, met een update van de 
indicatoren die in de Monitor 2013 mee 
worden genomen, zoals vastgesteld in het CO 
van 3 juni. 

     

     

     

*Dit product heeft RIVM/VPZ in opdracht van RIVM/CvB uitgevoerd en is een actualisatie van de indicatorensets 
zoals opgesteld door Erasmus MC/MGZ. Diverse partijen, zoals leden van de werkgroep Informatievoorziening en 
het Centraal Orgaan hebben een bijdrage geleverd in verschillende bijeenkomsten.  
 

Betrokken bij het tot stand komen van de indicatorenset: 
 RIVM/ Centrum voor Bevolkingsonderzoek 
 RIVM/ Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg 
 Werkgroep Informatiemanagement 
 Centraal Orgaan Prenatale Screening 
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Wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke set van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg 
Erasmus MC 

 Indeling indicatoren naar de matrix van CvB is toegepast, zie pagina 5 en 6 
 De volgorde van indeling volgens de matrix is aangehouden 
 Teksten bij definities zijn toegevoegd als toelichting voor minder ingevoerden in de screening 
 Per indicator is een rollentabel toegevoegd om inzicht te geven in wie invloed heeft op de uitkomst van de 

indicator 
 Tekst bij dimensies, wanneer ze te gebruiken zijn, is toegevoegd 
 Per indicator is een gebruikerstabel toegevoegd om aan te geven wie de indicator gebruikt voor eigen 

monitor van de kwaliteit en/ of bereikbaarheid 
 Referenties zijn toegevoegd  
 Nieuwe indicatoren zijn toegevoegd, zie pagina 5 en 6 
 Een aantal indicatoren komt te vervallen, zie pagina 6 
 Een driedeling in de indicatoren is aangebracht, deze is afgestemd op de Monitor 2013, zie pagina 7 
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Leeswijzer  
 
De indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het programma screening op downsyndroom en het 
structureel echoscopisch onderzoek (SEO) uniform vorm te geven. De indicatoren worden gebruikt om de 
screening op regionaal en landelijk niveau te monitoren en om de screening landelijk te evalueren. Monitoren is 
een structurele activiteit gericht op het borgen en verbeteren van (de kwaliteit van) het proces van de screening 
met behulp van indicatoren. Evaluatie is een incidentele activiteit en kan veel breder zijn dan waar de indicatoren 
voor zijn. Een evaluatie wordt bijvoorbeeld uitgevoerd als er vragen zijn gerezen over de validiteit en/ of 
betrouwbaarheid van het programma. De indicatorenset sluit aan bij de kwaliteitseisen die al voor het programma 
zijn vastgesteld. 
 
NB: waar we in de indicatoren spreken over zwangeren bedoelen we eigenlijk zwangerschappen, zo zijn de 
indicatoren ook weergegeven in de Monitor 2012  
 
Kwaliteitsborging 
Kwaliteitsborging van de screening gebeurt op allerlei (aggregatie)niveaus. Er zijn kwaliteitseisen vastgesteld in het 
draaiboek screening op downsyndroom en het SEO voor alle ketenpartners. Daarnaast hebben de Regionale Centra 
een gecertificeerd kwaliteitssysteem voor hun eigen activiteiten binnen de screening op downsyndroom en het 
SEO.  
Als onderdeel van de kwaliteitsborging is het RIVM-IDS als referentielaboratorium verantwoordelijk voor de 
kwaliteitsbewaking van de screeningslaboratoria. De landelijke monitor wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van 
het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB), RIVM. De resultaten van de landelijke monitor worden gepubliceerd 
en besproken met de relevante werkgroepen (Werkgroep Informatiemanagement en eventueel Werkgroep 
Kwaliteit), het Centraal Orgaan en VWS. 
 
Totstandkoming indicatoren 
De indicatoren zijn ontwikkeld in samenwerking met de Werkgroep Informatiemanagement. Bij het opstellen van 
de indicatoren waren de kwaliteitseisen van de screening, het draaiboek screening op downsyndroom en het SEO, 
de algemene CvB indicatoren voor de landelijke programma’s en de publieke waarden matrix (zie pag 5 en 6) van 
het CvB leidend.  
De uitgangspunten voor de programma’s (screeningen en bevolkingsonderzoeken) van het CvB zijn: 

 Landelijk uniforme uitvoering; 
 Aansluiting op publieke waarden: kwaliteit (w.o. effectiviteit, veiligheid), bereikbaarheid (w.o. 

keuzevrijheid en tijdigheid) en betaalbaarheid (w.o. doelmatigheid, kosten); 
 Aansluiting op de zorg. 

De beschrijving van de indicatoren volgt de zogenaamde European Community Health Indicators (ECHI)-
systematiek waarin o.a. definitie, rationale, berekeningswijze, relevante dimensie of subgroep, gegevensbron en -
beschikbaarheid van de indicator zijn opgenomen. De gebruikers van de indicator zijn hieraan toegevoegd.  
De (primaire) gebruikers van de indicatoren: Regionale Centra, het referentielaboratorium (RIVM-IDS), en RIVM-
CvB (landelijke monitor of evaluatie). Zij zijn de primaire gebruikers, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteitsborging, (regionale of landelijke) monitor en/ of evaluatie van het programma. 
 
Beschrijving van indicatoren 
Per indicator staat omschreven of alle gegevens (op dit moment) beschikbaar zijn om de betreffende indicator te 
monitoren. Het is niet de bedoeling om alle indicatoren in de jaarlijkse monitor mee te nemen. Per indicator staat 
bij het veld ‘data periodiciteit’ aangegeven of ze primair bedoeld zijn voor landelijke monitor of landelijke 
evaluatie. Als een indicator op landelijk niveau gebruikt wordt voor evaluatieonderzoek, kan het voor andere 
partijen (zoals Regionale Centra) wel van belang zijn de indicator (met enige regelmaat) te monitoren.  
Per indicator is ook weergegeven of het belangrijk is specifieke dimensies of subgroepen in de populatie te 
onderzoeken in de monitor en/ of evaluatie. De subgroepen zijn nu niet aangegeven; ze hebben betrekking op een 
inhoudelijk perspectief; groepen (zoals sociaal economische status en allochtone status) waarvan bekend is dat zij 
afwijkend kunnen zijn bij deelname aan een bevolkingsonderzoek, dit nemen we mee in evaluatieonderzoek.  
 
Publieke waardenmatrix 
De indicatoren zijn ingedeeld bij de publieke waarden (of kwaliteitsdomeinen) volgens het CvB brede kader dat 
voor alle screeningen (of programma’s) wordt gebruikt. De rangschikking van de indicatoren volgt de horizontale 
(doelen of kwaliteitsdomeinen) en verticale (onderdeel keten) indeling van de matrix (en overzichtstabel) van 



 

9 oktober 2014, 20141009 ech-indicatoren seo, Page 4 of 39 

 

indicatoren op pagina 5 en 6. De nummering van de indicatoren komt overeen met de nummers van de cellen in de 
overzichtstabel. Lege vakjes in de matrix betekent dat indicatoren voor dat onderdeel niet van belang is voor de 
downscreening of het SEO.  
 
Beheer 
Het Centraal Orgaan stelt de indicatoren vast. Het CvB beheert de indicatoren. Een keer per 2 jaar, of eerder als er 
veranderingen zijn in het programma, wordt de indicatorenset vernieuwd. Dit zal eerst samen met de gebruikers in 
de werkgroepen Informatiemanagement en Kwaliteit  worden opgepakt. Vervolgens wordt het voorgelegd ter 
vaststelling in het Centraal Orgaan. 
Bij een vernieuwing van de set worden ook streefwaarden en normen voor indicatoren ontwikkeld (zover dit van 
toepassing is op de indicator). Uiteraard wordt aangesloten bij bestaande landelijke afspraken en kwaliteitseisen. 
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Overzicht indicatoren SEO 

Keten 
 
Toelichting: Voor alle 
indicatoren geldt 
vanzelfsprekend ook de 
reciproce. 
Nummer ervoor komt overeen 
met de nummer indicator 
vragenlijst.  

 
Kwaliteitsdomeinen- en 
aspecten 

Uitnodigen screening 
Het proces van het uitnodigen van de 
geselecteerde personen uit de doelgroep 
inclusief voorlichting, exclusief opt-out. Het 
proces eindigt met het opkomen van 
geselecteerde persoon voor de 
screeningstest 

Screeningsonderzoek 
Het proces van het uitvoeren van de 
screeningstest. Het proces eindigt met het 
versturen van de uitslag naar de gescreende 
persoon 

Verwijzing 
Het proces dat de positieve screenee’s doet 
overgaan naar de curatieve zorg. Het proces 
eindigt bij het verschijnen van de cliënt in de 
zorg 

Curatieve zorg 
Het proces van nadere diagnostiek en 
behandeling. 

K
w

al
it

e
it

 

Effectiviteit 1 Bereik counseling Nieuw 
2 Deelnamegraad Nieuw 
3 Inconsistent gedrag Nieuw 
 

4 Vervolgonderzoeken Nieuw 
5 Detectiecijfer  
6 Sensitiviteit  
7 Specificiteit Nieuw 
8 Positief voorspellende waarde  

9 Keuze voor GUO Nieuw  

Vraaggerichtheid 10 Aankaarten Nieuw 
11 Behoefte SEO 
12 Cliëntervaring 

13 Aankaarten posttest counseling Nieuw 
14 Informatiewens posttest counseling 
Nieuw 

  

Veiligheid 15 Volume-eis counselinggesprekken 16 Herhalingsonderzoeken Nieuw 
17 Fout-negatieven Nieuw 
18 Fout-positieven 
19 Volume-eis SEO’s 
20 Aantal echoscopisten waarbij de 
mediane MoM-waarde van elk van de 
parameters voldoet aan de kwaliteitseis 
21 Aantal echoscopisten waarbij 90% van 
de SEO’s van elk van de parameters 
voldoet aan de kwaliteitseisen 

  

B
e

re
ik

b
aa

rh
e

id
  

Toegankelijkhied     

Tijdigheid 22 Tijdigheid eerste contact 
23 Tijdigheid counseling 

 
 

24 Tijdigheid start diagnostiek Nieuw  

Keuzevrijheid 25 Goed geïnformeerde deelnamekeuze 
26 Goed geïnformeerde niet-
deelnamekeuze 
27 Reden geen behoefte counseling 

28 Intrekking toestemming   29 Uitkomst zwangerschapsafbreking 
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B
e

ta
al

b
aa

rh
e

id
 

Kosten 30 Kosten programma Nieuw 

Doelmatigheid 31 Arbeidsproductiviteit Nieuw 

 
 

Indicatoren die kunnen komen te vervallen: 
 Bereik informatieaanbod 
 Bereik informatieaanbod , gerapporteerd door de zwangere zelf  
 Wens counseling 
 Informatiebehoefte, gerapporteerd door de zwangere zelf 
 Consistent gedrag deelnemers (is nu als reciproke opgenomen bij indicator ‘inconsistent gedrag’) 
 Number needed to screen 
 Verwijzingen 
 Verwijsadvies GUO opgevolgd 
 Aantal begeleide vitale zwangerschappen 
 Aantal contractant verloskundig zorgverleners 
 Aantal contractant echoscopisten 
 Aantal zwangerschappen per jaar waarbij SEO-meting is verricht door contractant-SEO-echoscopist 
 Gemiddeld aantal zwangerschapsbegeleidingen per jaar door contractanten 
 Bereik tijdige counseling, gerapporteerd door de zwangere zelf 
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Monitoring van de indicatoren van het structureel echoscopisch onderzoek 
In onderstaande tabel is per indicator aangegeven of deze jaarlijks in de monitor kan worden meegenomen, of 
deze op termijn in de monitor wordt meegenomen of dat deze incidenteel via evaluatieonderzoek gemeten 
wordt. Om de indicator in de monitor op te nemen dienen de gegevens om de indicator te berekenen in 
Peridos beschikbaar te zijn of te komen. 
 

Nr Naam indicator Jaarlijks in de 
monitor 

Op termijn in de 
monitor 

Incidenteel in 
evaluatie-
onderzoek 

1 Bereik counseling X   

2 Deelnamegraad X   

3 Inconsistent gedrag   X 

4 Vervolgonderzoeken X   

5 Detectiecijfer  X  

6 Sensitiviteit  X  

7 Specificiteit  X  

8 Positief voorspellende waarde  X  

9 Keuze voor GUO  X  

10 Aankaarten SEO X   

11 Behoefte SEO  X  

12 Cliëntervaring   X 

13 Aankaarten posttest counseling   X 

14 Informatiewens posttest counseling   X 

15 Volume-eis counselingsgesprekken X   

16 Herhalingsonderzoeken X   

17 Fout-negatieven  X  

18 Fout-positieven  X  

19 Volume-eis SEO’s X   

20 Aantal echoscopisten waarbij de 
mediane MoM-waarde van elk van de 
parameters voldoet aan de 
kwaliteitseis 

 X  

21 Aantal echoscopisten waarbij 90% van 
de SEO’s van elk van de parameters 
voldoet aan de kwaliteitseisen 

 X  

22 Tijdigheid eerste contact X   

23 Tijdigheid counseling  X  

24 Tijdigheid start diagnostiek (GUO)  X  

25 Goed geïnformeerde deelnamekeuze  X
1
  

26 Goed geïnformeerde niet-
deelnamekeuze 

 X
1
  

27 Reden geen behoefte counseling  X  

28 Intrekking toestemming   X 

29 Uitkomst zwangerschapsafbreking   X 

30 Kosten programma   X 

31 Arbeidsproductiviteit   X 
 
1
 kan op termijn in monitor of periodiek in monitor 
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Inhoudsopgave indicatoren Structureel Echoscopisch Onderzoek 
[De indicatoren zijn snel te bereiken, door ze aan te klikken] 
 
 

1 Bereik counseling NIEUW ..................................................................................................................................... 9 
2 Deelnamegraad NIEUW ..................................................................................................................................... 10 
3 Inconsistent gedrag NIEUW ............................................................................................................................... 11 
4 Vervolgonderzoeken NIEUW .............................................................................................................................. 12 
5 Detectiecijfer ...................................................................................................................................................... 13 
6 Sensitiviteit ......................................................................................................................................................... 14 
7 Specificiteit NIEUW ............................................................................................................................................ 15 
8 Positief voorspellende waarde ........................................................................................................................... 16 
9 Keuze voor GUO NIEUW ..................................................................................................................................... 17 
10 Aankaarten NIEUW .......................................................................................................................................... 18 
11 Behoefte SEO ................................................................................................................................................... 19 
12 Cliëntervaring ................................................................................................................................................... 20 
13 Aankaarten posttest counseling NIEUW .......................................................................................................... 21 
14 Informatiewens posttest counseling NIEUW ................................................................................................... 22 
15 Volume-eis counselinggesprekken ................................................................................................................... 23 
16 Herhalingsonderzoeken NIEUW ....................................................................................................................... 24 
17 Fout-negatieven NIEUW ................................................................................................................................... 25 
18 Fout-positieven ................................................................................................................................................ 26 
19 Volume-eis SEO’s.............................................................................................................................................. 27 
20 Aantal echoscopisten waarbij de mediane MoM-waarde van elk van de parameters voldoet aan de 
kwaliteitseis........................................................................................................................................................... 28 
21 Aantal echoscopisten waarbij 90% van de SEO’s van elk van de parameters voldoet aan de kwaliteitseisen 29 
22 Tijdigheid eerste contact .................................................................................................................................. 30 
23 Tijdigheid counseling ........................................................................................................................................ 31 
24 Tijdigheid start diagnostiek NIEUW.................................................................................................................. 32 
25 Goed geïnformeerde deelnamekeuze.............................................................................................................. 33 
26 Goed geïnformeerde niet-deelnamekeuze ...................................................................................................... 34 
27 Reden geen behoefte counseling ..................................................................................................................... 35 
28 Intrekking toestemming ................................................................................................................................... 36 
29 Uitkomst zwangerschapsafbreking .................................................................................................................. 37 
30 Kosten programma NIEUW .............................................................................................................................. 38 
31 Arbeidsproductiviteit NIEUW ........................................................................................................................... 39 
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1 Bereik counseling NIEUW 

Indicator naam Bereik Counseling  

Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren die counseling wensen, krijgen counseling 

Rationale De indicator geeft informatie over hoeveel van de vrouwen die dat wensten ook counseling 
hebben gehad. Als niet alle vrouwen die dit wensten counseling kregen dan moeten de oorzaken 
hiervoor achterhaald worden. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (Effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige  

X 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: Aantal zwangeren met counselinggesprek voor SEO 
Noemer: Aantal zwangeren dat counseling wenst  
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos  Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X  X 

 
 

Opmerkingen De wens wordt niet consistent geregistreerd in Peridos. De vraag is of deze indicator goed te 
berekenen is, omdat de wens niet consistent geregistreerd wordt. Ook zal in de praktijk nauwelijks 
voorkomen dat een zwangere counseling wenst, maar niet ontvangt. De relevantie van deze 
nieuwe indicator staat hierdoor nog ter discussie.  

Referenties Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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2 Deelnamegraad NIEUW 

Indicator naam Deelnamegraad  (CvB Code EU02a) 

Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren die gecounseld zijn, nemen deel aan het SEO 
 
Kernindicator CvB 

Rationale De indicator geeft informatie over het aantal vrouwen dat na counseling een weloverwogen keuze 
heeft gemaakt om deel te nemen aan het SEO. Met deze indicator kan ook over de tijd bekeken 
worden of meer of minder vrouwen besluiten deel te nemen aan de screening. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

X 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren dat heeft deelgenomen aan het SEO 
Noemer: aantal zwangeren met counselingsgesprek voor SEO 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X  X 

 
 

Opmerkingen Idealiter zou je hier uitgaan van het aantal vrouwen waarbij de screening is aangekaart, maar dat 
wordt nog niet consistent in Peridos geregistreerd.  

Referenties Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Deze indicator scoort laag op het AIRE criterium onderscheidenheid, door de hoge uitkomst. 
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3 Inconsistent gedrag NIEUW 

Indicator naam Inconsistent gedrag  

Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren vertonen inconsistent gedrag en doen het SEO wel terwijl ze dat niet 
wensten en niet terwijl ze dat wel wensten. 
 

Rationale De indicator geeft informatie over het gedrag van deelnemers en over de administratie van de 
wens van de zwangeren. Hoe meer mensen inconsistent gedrag vertonen, hoe minder effectief de 
counseling is geweest of hoe minder correct de wens in Peridos geregistreerd is. 
 
Kwaliteitsdomein: kwaliteit (Effectiviteit) 
 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren dat wel heeft deelgenomen aan het SEO en dat niet wenste + aantal 
zwangeren dat niet heeft deelgenomen a het SEO en dat wel wenste. 
Noemer: aantal zwangeren dat  het SEO niet wenst + aantal zwangeren dat het SEO wel wenst  
 
Een lagere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Je kunt ook de reciproke van deze indicator, namelijk ‘consistent gedrag’, bepalen. 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Incidenteel in evaluatieonderzoek 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X  

 
 

Opmerkingen De wens wordt niet consistent geregistreerd in Peridos.  
Als het aandeel zwangeren dat inconsistent gedrag vertoond groter wordt, dan kan via een 
landelijke evaluatie onderzocht worden of dit komt doordat de wens minder vaak correct in het 
systeem staat geregistreerd of omdat de counseling minder effectief is geworden. 

Referenties van den Berg et al., Are pregnant women making informed choices about prenatal screening?, 
Genetics in Medicine 2005, 7(5):332-8 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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4 Vervolgonderzoeken NIEUW 

Indicator naam Vervolgonderzoeken  

Definitie 
 

Bij hoeveel van de uitgevoerde SEO's is een vervolgonderzoek nodig vanwege pyelectasie 
(verwijding van het nierbekken)? 
 

Rationale De indicator geeft aan hoe vaak een vervolgonderzoek moeten worden gedaan na een primair SEO 
vanwege verdenking op pyelectasie. Als het aantal vervolgonderzoeken toe- of afneemt dan moet 
bekeken worden of de grens voor vervolgonderzoek die nu op 5 mm ligt bijgesteld dient te 
worden.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist X 

Gever uitslag Echoscopist X 

Verwijzer  Counselor/ echoscopist X 

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal vervolgonderzoeken naar aanleiding van (verdenking op) pyelectasie. 
Noemer: aantal uitgevoerde SEO's  
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X  X 

 
 

Opmerkingen Deze indicator heeft een signaalwaarde: als het percentage heel hoog of heel laag is, dan is 
evaluatieonderzoek nodig en wellicht bijstelling van de grens om tot vervolgonderzoek over te 
gaan. 

Referenties Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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5 Detectiecijfer 

Indicator naam Detectiecijfer (CvB Code ES03a) 

Definitie 
 

Hoeveel kinderen met neurale buisdefecten worden gevonden op het aantal uitgevoerde SEO's.  
 
Kernindicator CvB 

Rationale De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitvoering van het screeningsprogramma, 
vooral de mate van opgespoorde gevallen. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist X 

Gever uitslag Echoscopist X 

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal bevestigde neurale buisdefecten bij afwijkend SEO  
Noemer: aantal uitgevoerde SEO's  
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Afwijkingen zijn pre en/of postnataal bevestigd, Peridos maakt nu nog geen onderscheid hierin, 
maar in de toekomst wel. 

Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Niemand is verantwoordelijk voor het aanleveren van de uitkomst van zwangerschappen, dus er is 
geen 100% registratie van de uitkomst van de zwangerschap.  
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6 Sensitiviteit 

Indicator naam Sensitiviteit (CvB Code ES03c) 

Definitie 
 

Hoe groot is de kans dat de screening een positieve uitslag geeft wanneer de deelnemer een kind 
krijgt met afwijkingen  
 

Rationale De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de test en daarmee ook over de uitvoering 
van de screening. Hoe hoger de sensitiviteit hoe gevoeliger de test is.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist X 

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal afwijkende SEO's met bevestigde afwijkingen  
Noemer: aantal afwijkende SEO's  met bevestigde afwijkingen + aantal geen afwijkende SEO met 
vastgestelde afwijkingen 
 
Formule: Terecht-Positieven/ Terecht-Positieven + Fout-Negatieven 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Afwijkingen zijn pre en/of postnataal bevestigd, Peridos maakt nu nog geen onderscheid hierin, 
maar in de toekomst wel. 

Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007 

Nog uit te voeren werk Eerst moeten de definities van terecht-positieven en terecht-negatieven worden vastgelegd en ook 
afspraken over informatie-uitwisseling worden gemaakt. 

Methodologische 
overwegingen 

Niemand is verantwoordelijk voor het aanleveren van de uitkomst van zwangerschappen, dus er is 
geen 100% registratie van de uitkomst van de zwangerschap. 
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7 Specificiteit NIEUW 

Indicator naam Specificiteit (CvB Code ES03d) 

Definitie 
 

Hoe groot is de kans dat de screening een negatieve uitslag geeft wanneer een deelnemer een kind 
krijgt zonder afwijkingen  
 

Rationale De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitvoering van test. Hoe hoger de 
specificiteit, hoe selectiever het testen is. Een screening moet ook voldoende specifiek zijn, dat wil 
zeggen alleen die deelnemers selecteren die daadwerkelijk de aandoening hebben.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist X 

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal geen afwijkende SEO's zonder afwijkingen 
Noemer: aantal geen afwijkende SEO's zonder afwijkingen +  aantal afwijkende SEO's zonder 
bevestigde afwijkingen  
 
Formule: Terecht-Negatieven/ Terecht-Negatieven + Fout-Positieven 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Afwijkingen zijn pre en/of postnataal bevestigd, Peridos maakt nu nog geen onderscheid hierin, 
maar in de toekomst wel. 

Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007 

Nog uit te voeren werk Eerst moeten de definities van terecht-positieven en terecht-negatieven worden vastgelegd en ook 
afspraken over informatie-uitwisseling worden gemaakt. 

Methodologische 
overwegingen 

Niemand is verantwoordelijk voor het aanleveren van de uitkomst van zwangerschappen, dus er is 
geen 100% registratie van de uitkomst van de zwangerschap. 
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8 Positief voorspellende waarde 

Indicator naam Positief voorspellende waarde (CvB Code ES03e) 

Definitie 
 

Bij hoeveel van de afwijkende SEO's worden afwijkingen bevestigd 
 
Kernindicator CvB 

Rationale De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitvoering van de screening TP/(TP+FP)  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist X 

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal afwijkende SEO's met bevestigde afwijkingen  
Noemer: aantal afwijkende SEO's met bevestigde afwijkingen + aantal afwijkende SEO's zonder 
bevestigde afwijkingen  
 
Formule: Terecht-Positieven/ Terecht-Positieven + Fout-Positieven 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: registratie ziekenhuizen 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet voor elke regio beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Afwijkingen zijn pre en/of postnataal bevestigd, Peridos maakt nu nog geen onderscheid hierin, 
maar in de toekomst wel. 

Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007 

Nog uit te voeren werk Eerst moeten de definities van terecht-positieven en terecht-negatieven worden vastgelegd en ook 
afspraken over informatie-uitwisseling worden gemaakt. 

Methodologische 
overwegingen 

Niemand is verantwoordelijk voor het aanleveren van de uitkomst van zwangerschappen, dus er is 
geen 100% registratie van de uitkomst van de zwangerschap. 
 

 

 

  



 

9 oktober 2014, 20141009 ech-indicatoren seo, Page 17 of 39 

 

9 Keuze voor GUO NIEUW 

Indicator naam Keuze voor GUO  

Definitie 
 

Hoeveel zwangeren kiezen na een afwijkend SEO voor GUO 
 

Rationale De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de counseling en de keuze van de 
deelnemer. Je verwacht een relatief hoog percentage omdat het programma ernaar streeft dat 
vrouwen bewust kiezen naar aanleiding van counseling voor het ondergaan van het SEO en het 
daarmee verkrijgen van handelingsopties. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist X 

Verwijzer  Counselor/ echoscopist X 

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: Aantal zwangeren dat na een afwijkend SEO kiest voor GUO 
Noemer: Aantal zwangeren met afwijkend SEO 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen De keuze voor verdere diagnostiek wordt niet als zodanig in Peridos geregistreerd, maar is wel te 
herleiden uit het aantal zwangeren waarbij een verwijsdatum is ingevuld. Als ouders niets doen 
met de uitslag ‘afwijkend SEO’ wordt er geen verwijsdatum ingevuld. De verwijsdatum zegt dus iets 
over het aantal ouders dat ervoor kiest doorverwezen te worden. Daarnaast is het te herleiden uit 
het aantal zwangeren waarbij daadwerkelijk een GUO is uitgevoerd. 

Referenties Draaiboek prenatale screening: downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek, versie 4.0, 
2014 

Nog uit te voeren werk Momenteel wordt bekeken hoe de keuze van de zwangere om wel of niet verdere diagnostiek uit 
te laten voeren in het verwijsplatform opgenomen kan worden.  

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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10 Aankaarten NIEUW 

Indicator naam Aankaarten   

Definitie 
 

Bij hoeveel zwangeren is de screening aangekaart 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over het aantal zwangeren waarbij de screening is aangekaart. 
Tijdens dit aankaarten wordt de wens voor counseling getoetst.   
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (vraaggerichtheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

X 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren waarbij de screening is aangekaart  
Noemer: aantal zwangeren geregistreerd bij echocentra 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X  X 

 
 

Opmerkingen Aankaarten wordt nog niet consistent in Peridos geregistreerd. Deze indicator is generiek omdat er 
geen onderscheid gemaakt wordt tussen de downscreening en het SEO omdat ze tegelijkertijd 
worden aangekaart. 
Idealiter wordt de tijdigheid van aankaarten gemeten, maar dat zit nog niet in Peridos. Dit moet 
komen uit een evaluatie in de praktijk. 
De relevantie van deze nieuwe indicator staat nog ter discussie. 

Referenties Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Het aankaarten moet consistent geregistreerd gaan worden in Peridos. 

Methodologische 
overwegingen 

Idealiter zou men uitgaan van het totaal aantal zwangeren in Nederland, maar die zitten niet 
allemaal in de registratie.  
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11 Behoefte SEO 

Indicator naam Behoefte SEO  

Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren die gecounseld zijn wensen een SEO 
 

Rationale De indicator geeft informatie over het aantal vrouwen dat na counseling de wens uitspreekt om 
deel te nemen aan het SEO. Met deze indicator kan ook over de tijd bekeken worden of meer of 
minder vrouwen wensen deel te nemen aan de screening. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (vraaggerichtheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren dat SEO wenst 
Noemer: aantal zwangeren met counselingsgesprek voor SEO 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Idealiter zou je hier uitgaan van het aantal vrouwen waarbij de screenng is aangekaart, maar dat 
wordt nog niet consistent in Peridos geregistreerd. 

Referenties Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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12 Cliëntervaring 

Indicator naam Cliëntervaring (CvB Code VrU06c) 

Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren die informatie wensten zijn tevreden over de aangeboden informatie 
tijdens het counselinggesprek 
 
Kernindicator CvB 

Rationale De indicator geeft informatie over de vraaggerichtheid van de informatieverstrekking bij de 
uitnodiging van de screening.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (vraaggerichtheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

X 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist X 

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren dat aangaf tevreden te zijn met de aangeboden informatie tijdens het 
counselingsgesprek 
Noemer: aantal zwangeren met informatiewens 
 
Een hogere score van de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: vragenlijst onder een steekproef van zwangeren. 
Voorkeur bron data: Peridos? 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Incidenteel in evaluatieonderzoek 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Dit is een is een indicator die uit een evaluatievragenlijst moet komen. Deze indicator zit nog niet 
in Peridos. 

Referenties Draaiboek prenatale screening: downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek, versie 4.0, 
2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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13 Aankaarten posttest counseling NIEUW 

Indicator naam Aankaarten posttest counseling 

Definitie 
 

Bij hoeveel zwangeren met een afwijkend SEO is een counselinggesprek over GUO aangekaart 
 

Rationale De indicator geeft informatie over hoeveel vrouwen de mogelijkheid tot postcounseling is geboden 
naar aanleiding van een afwijkend SEO. In principe zou elke vrouw die kans geboden moeten 
worden om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken ten aanzien van GUO en dus moet 
het bij elke vrouw aangekaart worden om de informatiewens te toetsen. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (vraaggerichtheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist X 

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren bij wie na een afwijkend SEO de posttest counseling is aangekaart 
Noemer: aantal zwangeren met een afwijkend SEO 
 
Een hogere score van de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: vragenlijst onder een steekproef van zwangeren. 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Incidenteel in evaluatieonderzoek 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

Referentie 
laboratorium 

Laboratorium 

 X    

 
 

Opmerkingen Elke vrouw met een verhoogde kansuitslag komt, indien zij dat wenst, in aanmerking voor een 
gesprek in een centrum voor prenatale diagnostiek. In de eerste lijn- of tweede lijn- praktijk die de 
combinatietest heeft aangevraagd of het echocentrum die de combinatietest heeft uitgevoerd, 
vindt het eerste posttest counseling gesprek plaats. Dit is een is een indicator die uit een 
evaluatievragenlijst moet komen. Deze indicator zit nog niet in Peridos. De uitkomst van deze 
indicator is meestal 100%, maar hij wordt toch meegenomen omdat hij een signaalwaarde heeft. 

Referenties Draaiboek prenatale screening: downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek, versie 4.0, 
2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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14 Informatiewens posttest counseling NIEUW 

Indicator naam Informatiewens posttest counseling 

Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren met een afwijkend SEO wensen counseling over GUO 
 

Rationale De indicator geeft informatie over hoeveel vrouwen met een afwijkend SEO voor postcounseling 
over GUO kiezen.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Vraaggerichtheid/effectiviteit) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist X 

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren dat na een afwijkend SEO posttest counseling wenst  
Noemer: aantal zwangeren bij wie na een afwijkend SEO de posttest counseling is aangekaart 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: vragenlijst onder een steekproef van zwangeren. 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Incidenteel in evaluatieonderzoek 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X  

 
 

Opmerkingen Elke vrouw met een verhoogde kans uitslag komt, indien zij dat wenst, in aanmerking voor een 
gesprek in een centrum voor prenatale diagnostiek. In de eerste lijn- of tweede lijn- praktijk die de 
combinatietest heeft aangevraagd of het echocentrum die de combinatietest heeft uitgevoerd, 
vindt het eerste posttest counseling gesprek plaats. Dit is een is een indicator die uit een 
evaluatievragenlijst moet komen. Deze indicator zit nog niet in Peridos. De uitkomst van deze 
indicator is meestal 100%, maar hij wordt toch meegenomen omdat hij een signaalwaarde heeft 

Referenties Draaiboek prenatale screening: downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek, versie 4.0, 
2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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15 Volume-eis counselinggesprekken 

Indicator naam Volume-eis counselinggesprekken  

Definitie 
 

Hoeveel van de counselors voeren tenminste 50 gesprekken per jaar 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over of de counselor voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen met 
betrekking tot het minimum counselingsgesprekken per jaar. De screening moet zorgvuldig, 
transparant en reproduceerbaar worden uitgevoerd om de hoogste standaard te waarborgen.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal counselors met tenminste 50 counselinggesprekken per jaar 
Noemer: totaal aantal counselors 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X  X 

 
 

Opmerkingen Voorstel werkgroep Informatiemanagement 3 september 2013: Het moeten minimaal vijftig 
gesprekken zijn als NT en SEO in één keer worden besproken en minimaal honderd als de screening 
op downsyndroom en SEO apart worden gecounseld. 
Nog niet alle centra kunnen deze data al uploaden in Peridos.  

Referenties Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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16 Herhalingsonderzoeken NIEUW 

Indicator naam Herhalingsonderzoeken  

Definitie 
 

Bij hoeveel van de uitgevoerde SEO’s is een herhalingsonderzoek nodig vanwege incomplete 
onderzoeksgegevens? 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over of de uitvoering van het SEO. Hoe vaker het voorkomt dat een 
herhalingsonderzoek (revisie) nodig is hoe meer vrouwen onnodig belast worden met een tweede 
onderzoek. De indicator geeft naast informatie over de kwaliteit van de uitvoering ook informatie 
over de kwaliteit van de echoapparatuur en over de populatie (bij overgewicht is het lastiger om 
het SEO uit te voeren).  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist X 

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal herhalingsonderzoeken wegens incompleet onderzoek bij primair SEO  
Noemer: aantal uitgevoerde SEO's  
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Met deze indicator kan binnen een regio naar verschillen tussen individuele echoscopisten 
gekeken worden. 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X  X 

 
 

Opmerkingen Deze indicator heeft een signaalwaarde, als de score sterk veranderd is een evaluatieonderzoek 
naar de oorzaken nodig.  

Referenties Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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17 Fout-negatieven NIEUW 

Indicator naam Fout-negatieven  (CvB Code VEs12g) 

Definitie 
 

Bij hoeveel van de deelnemers aan de screening was er geen afwijkend SEO terwijl er wel sprake 
was van afwijkingen (gemiste gevallen) 
 
Kenindicator CvB 

Rationale De indicator geeft informatie over de veiligheid van de uitvoering van het screeningsonderzoek. Er 
worden kinderen met een aandoening gemist, waardoor de deelnemers onterecht geen 
handelingsopties hebben gehad. De indicator geeft tevens informatie over de efficiency van het 
screeningsonderzoek. De indicator is ook van belang in de voorlichting over de screening. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist X 

Gever uitslag Echoscopist X 

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal geen afwijkende SEO’s met vastgestelde afwijkingen  
Noemer: aantal zwangeren dat SEO ondergaat 
 
Een lagere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Nvt 

Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007 

Nog uit te voeren werk Er moet gedefinieerd worden wat precies onder ‘gemiste gevallen’ wordt verstaan.  

Methodologische 
overwegingen 

Niemand is verantwoordelijk voor het aanleveren van de uitkomst van zwangerschappen, dus er is 
geen 100% registratie van de uitkomst van de zwangerschap. 
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18 Fout-positieven 

Indicator naam Fout-positieven (CvB Code VeS12f) 

Definitie 
 

Bij hoeveel van de deelnemers aan de screening was er sprake van een afwijkend SEO zonder dat 
er sprake was van afwijkingen (loos alarm) 
 
Kernindicator CvB 

Rationale De indicator geeft informatie over de veiligheid van de uitvoering van het screeningonderzoek. 
Fout-positiviteit kan tot schade leiden. Het betreft bijvoorbeeld onnodige ongerustheid en schade 
door vervolgdiagnostiek. De indicator geeft tevens informatie over de efficiency van het 
screeningsonderzoek. De indicator is ook van belang in de voorlichting over de screening. 
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist X 

Gever uitslag Echoscopist X 

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal afwijkende SEO’s zonder bevestigde afwijkingen 
Noemer: aantal zwangeren dat SEO ondergaat 
 
Een lagere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Nvt 

Referenties Raffle and Gray, Screening: evidence and practice, Oxford University Press, Oxford, 2007 

Nog uit te voeren werk Er moet gedefinieerd worden wat onder ‘loos alarm’ wordt verstaan. 

Methodologische 
overwegingen 

Niemand is verantwoordelijk voor het aanleveren van de uitkomst van zwangerschappen, dus er is 
geen 100% registratie van de uitkomst van de zwangerschap. 
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19 Volume-eis SEO’s 

Indicator naam Volume-eis SEO’s  

Definitie 
 

Hoeveel van de SEO echoscopisten doen tenminste 150 SEO's per jaar 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over of de uitvoerder voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen met 
betrekking tot het minimum aantal SEO’s per jaar.. De screening moet zorgvuldig, transparant en 
reproduceerbaar worden uitgevoerd om de hoogste standaard te waarborgen.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist X 

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal SEO echoscopisten met tenminste 150 verrichte SEO's per jaar  
Noemer: totaal aantal SEO echoscopisten 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X  X 

 
 

Opmerkingen Voor startende echoscopisten geldt een richtlijn van 250 SEO’s. In principe is men de eerste twee 
jaar startend. Na twee jaar kan volstaan worden met minder metingen waar 150 als ondergrens 
geldt. Een voorstel vanuit de werkgroep Informatiemanagement is om deze indicator naar rato  te 
berekenen om zo rekening te houden met echoscopisten die niet het volledige jaar gewerkt 
hebben. Dit voorkomt dat een vertekend beeld ontstaat. Het moet echter nog bekeken worden 
hoeveel tijd het kost om uit te zoeken of deze query mogelijk is en hoeveel tijd de query zelf kost  

Referenties Document: Kwaliteitseisen NT-echoscopist, versie 1, vastgesteld door het Centraal Orgaan 
Prenatale Screening op 3 juni 2014; Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma 
downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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20 Aantal echoscopisten waarbij de mediane MoM-waarde van elk van de parameters voldoet aan de kwaliteitseis 

Indicator naam Aantal echoscopisten waarbij de mediane MoM-waarde van elk van de parameters voldoet aan de 
kwaliteitseis   

Definitie 
 

Hoeveel van de SEO-echoscopisten voeren het SEO op de juiste wijze uit 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over of de uitvoerder voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De 
screening moet zorgvuldig, transparant en reproduceerbaar worden uitgevoerd om de hoogste 
standaard te waarborgen.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal SEO-echoscopisten waarbij de mediane MoM-waarde van elk van de parameters 

hoofdomtrek (HC), cerebellaire diameter (TCD), buikomtrek (AC) en (dijbeenlengte) FL ligt tussen 
0,9-1,1 
Noemer: totaal aantal SEO echoscopisten 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Deze indicator dient voor de verschillende parameters apart berekend te worden. 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Deze gegevens zijn momenteel niet beschikbaar Peridos en moeten uit een evaluatieonderzoek 
komen, maar de wens is om deze indicator op termijn in de landelijke monitor op te nemen. 

Referenties Document: Format Kwaliteitsaudit Echocentrum, vastgesteld in Centraal Orgaan op 29 januari 2009 
met aanpassingen in het Centraal Orgaan van 21 juni 2012 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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21 Aantal echoscopisten waarbij 90% van de SEO’s van elk van de parameters voldoet aan de kwaliteitseisen 

Indicator naam Aantal echoscopisten waarbij 90% van de SEO’s van elk van de parameters voldoet aan de 
kwaliteitseis   

Definitie 
 

Hoeveel van de SEO-echoscopisten voeren het SEO op de juiste wijze uit 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over of de uitvoerder voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De 
screening moet zorgvuldig, transparant en reproduceerbaar worden uitgevoerd om de hoogste 
standaard te waarborgen.  
 
Kwaliteitsdomein: Kwaliteit (Veiligheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere  

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist X 

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal SEO-echoscopisten waarbij 90% van het SEO-metingen van elk van de 

parameters hoofdomtrek (HC), cerebellaire diameter (TCD), buikomtrek (AC) en (dijbeenlengte) FL 
ligt tussen 5e en 95e percentiel 
Noemer: totaal aantal SEO echoscopisten 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Deze indicator dient voor de verschillende parameters apart berekend te worden. 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Deze gegevens zijn momenteel niet beschikbaar Peridos en moeten uit een evaluatieonderzoek 
komen, maar de wens is om deze indicator op termijn in de landelijke monitor op te nemen. 

Referenties Document: Format Kwaliteitsaudit Echocentrum, vastgesteld in Centraal Orgaan op 29 januari 2009 
met aanpassingen in het Centraal Orgaan van 21 juni 2012 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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22 Tijdigheid eerste contact 

Indicator naam Tijdigheid eerste contact (CvB Code TU17d)  
Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren hebben tijdig het eerste contact met de verloskundig zorgverlener 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over de tijdigheid van de uitnodiging van de test/ screening. 
De indicator meet of de verantwoordelijke partijen zich houden aan de afgesproken 
kwaliteitseisen. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

X 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren met eerste counselingsgesprek voor SEO met de verloskundig 
zorgverlener voor 21e week  
Noemer: aantal zwangeren met eerste counselingsgesprek met de verloskundig zorgverlener 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere kwaliteit 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt  

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Jaarlijks in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X   

 
 

Opmerkingen Nog niet goed te berekenen omdat eerste contact niet eenduidig geregistreerd wordt. Vaak is de 
datum van counseling de eerste datum die in Peridos geregistreerd wordt, daarom wordt in de 
teller van aantal zwangeren met een eerste counselingsgesprek gesproken. De relevantie van deze 
indicator staat nog ter discussie. 

Referenties Nvt 

Nog uit te voeren werk Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Methodologische 
overwegingen 

Idealiter zou men uitgaan van het totaal aantal zwangeren in Nederland, maar die zitten niet 
allemaal in de registratie.  Deze noemer moet nog verder geoperationaliseerd worden. 
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23 Tijdigheid counseling 

Indicator naam Tijdigheid counseling  

Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren die counseling wensen, krijgen tijdig een counselingsgesprek  
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over de tijdigheid van de uitnodiging van de screening. 
De indicator meet of de verantwoordelijke partijen zich houden aan de afgesproken 
kwaliteitseisen. Indien deze indicator binnen het programma tijdskritisch is geeft de indicator ook 
informatie over mogelijke bedreiging van de effectiviteit van de screening 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

X 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren met counselinggesprek  voor SEO <21e week  
Noemer: aantal zwangeren met wens voor counseling  
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere bereikbaarheid 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt  

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X  

 
 

Opmerkingen De wens wordt niet consistent geregistreerd in Peridos. De relevantie van deze indicator staat nog 
ter discussie. 

Referenties Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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24 Tijdigheid start diagnostiek NIEUW 

Indicator naam Tijdigheid start diagnostiek (CvB Code TV19b) 

Definitie 
 

Hoeveel zwangeren kunnen binnen 3 werkdagen terecht voor GUO 
 
Kernindicator CvB 

Rationale Deze indicator geeft informatie over de tijdigheid van de zorg aansluitend op de screening. De 
tijdigheid van de start voor diagnostiek is voornamelijk afhankelijk van het (uitstel) gedrag van de 
deelnemer en van eventuele wachttijden bij diagnostiek.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Tijdigheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist X 

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren dat binnen 3 werkdagen na afwijkend SEO een GUO ondergaat  
Noemer: aantal zwangeren dat GUO ondergaat 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Datum GUO nog niet volledig beschikbaar in het systeem.  
 

Referenties Atsma et al., Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch 
Onderzoek, IQ Healthcare, maart 2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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25 Goed geïnformeerde deelnamekeuze 

Indicator naam Goed geïnformeerde deelnamekeuze (CvB Code VRu06a) 

Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren die meedoen het SEO hebben voldoende kennis en een positieve 
attitude? 
 
Kernindicator CvB 

Rationale Een goed geïnformeerde keuze is in de eerste plaats gebaseerd op voldoende en relevante kennis. 
Daarnaast moet de uiteindelijke keuze voor deelname in overstemming zijn met de normen en 
waarden (de attitude) van de uitgenodigde.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

X 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren met voldoende kennis en positieve attitude  
Noemer: aantal deelnemers SEO 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere bereikbaarheid 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, kan op termijn in de monitor of periodiek in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X X X 

 
 

Opmerkingen Voldoende kennis wordt nu bepaald aan de hand van een vragenlijst onder zwangeren. Deze 
vragenlijst wordt in toekomst in Peridos gezet. Uit deze lijst komt ook de attitude van de zwangere 
naar voren. Daarnaast geeft de wens van de zwangere om mee te doen aan het SEO een indicatie 
van een positieve attitude. 

Referenties van den Berg, Geïnformeerd beslissen over screening, RIVM rapport, 2010 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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26 Goed geïnformeerde niet-deelnamekeuze  

Indicator naam  Goed geïnformeerde niet-deelnamekeuze (CvB Code VRu06a) 

Definitie 
 

Hoeveel van de zwangeren die niet meedoen aan het SEO hebben voldoende kennis en een 
negatieve attitude? 
 
Kernindicator CvB 

Rationale Een goed geïnformeerde keuze is in de eerste plaats gebaseerd op voldoende en relevante kennis. 
Daarnaast moet de uiteindelijke keuze voor niet-deelname in overstemming zijn met de normen 
en waarden (de attitude) van de uitgenodigde.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

X 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren met voldoende kennis en negatieve attitude 
Noemer: aantal niet-deelnemers SEO 
 
Een hogere score op de indicator duidt op een betere bereikbaarheid. 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, kan op termijn in de monitor of periodiek in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

X X X 

 
 

Opmerkingen Voldoende kennis wordt nu bepaald aan de hand van een vragenlijst onder zwangeren. Deze 
vragenlijst wordt in toekomst in Peridos gezet. Uit deze lijst komt ook de attitude van de zwangere 
naar voren. Daarnaast geeft de wens van de zwangere om niet mee te doen aan het SEO een 
indicatie van een negatieve attitude 

Referenties van den Berg, Geïnformeerd beslissen over screening, RIVM rapport, 2010 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 

 

 

 
  



 

9 oktober 2014, 20141009 ech-indicatoren seo, Page 35 of 39 

 

27 Reden geen behoefte counseling 

Indicator naam Reden geen behoefte counseling  

Definitie 
 

Hoeveel zwangeren hebben geen behoefte aan een counselingsgesprek en om welke reden 
 

Rationale De indicator geeft informatie over de keuzevrijheid, en afhankelijk van de reden van niet-deelname 
kan het ook vraaggerichtheid en/ of kwaliteit van het screeningsproces weergeven. Door de 
opgegeven redenen te bestuderen, wordt het mogelijk oorzaken te achterhalen van de weigering. 
Er kan om verschillende redenen worden geweigerd waaronder acceptabele medische en 
levensovertuigelijke gronden.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

X 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: Nog nader uit te werken 
Noemer: aantal zwangeren dat geen informatie wenst en waarbij de reden is nagevraagd om 
niet in te gaan op het informatieaanbod 
 
Een lagere score op de indicator duidt op een betere bereikbaarheid 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: Peridos 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Nu in evaluatieonderzoek, op termijn in de monitor 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Dit is een is een indicator die uit een evaluatieonderzoek moet komen. Deze indicator zit nog niet 
in Peridos en ook niet in het bronsysteem.  

Referenties Nvt 

Nog uit te voeren werk Teller nader bepalen en vaststellen. 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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28 Intrekking toestemming 

Indicator naam Intrekking toestemming  

Definitie 
 

Hoeveel vrouwen trekken hun toestemming om informatie uit te wisselen weer in 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over het aantal zwangeren waarvan de persoonsgegevens en 
gegevens over het screeningsonderzoek niet naar derden (instanties buiten het 
bevolkingsonderzoek zoals huisarts) mogen worden gestuurd ter informatie en/of voor follow-up 
doeleinden. Bij deze deelnemers kunnen geen follow-upgegevens worden verzameld, waardoor de 
einduitslag van de screening (terecht- of fout-positief bij verwijsadvies, fout- of terecht-negatief bij 
niet verwezen vrouwen) onbekend zal blijven. 
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangeren dat toestemming heeft ingetrokken 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Handmatig turven, zonder NAW-gegevens. 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Incidenteel in evaluatieonderzoek 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

Referentie 
laboratorium 

Laboratorium 

 X X   

 
 

Opmerkingen Let op: Vrouwen die hun toestemming intrekken moeten anoniem blijven en uit Peridos verwijderd 
worden. Het aantal weigeraars moet dus handmatig bijgehouden worden, zonder verdere tot de 
persoon herleidbare gegevens. De indicator heeft een signaalwaarde. 

Referenties Draaiboek prenatale screening: downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek, versie 4.0, 
2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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29 Uitkomst zwangerschapsafbreking 

Indicator naam Uitkomst zwangerschapsafbreking 

Definitie 
 

Hoe vaak wordt een zwangerschap afgebroken na prenataal vastgestelde afwijkingen 

Rationale Deze indicator geeft informatie over welke keuze vrouwen hebben gemaakt naar aanleiding van de 
geboden handelingsopties. Vergelijking over de tijd laat zien of het aantal vrouwen dat voor 
afbreking kiest veranderd. Ook geeft deze indicator informatie over de effectiviteit van de 
counseling. De verwachting is dat de meeste vrouwen voor afbreking kiezen omdat zij voor het 
ondergaan van de screening en de verdere diagnostiek hebben gekozen.  
 
Kwaliteitsdomein: Bereikbaarheid (Keuzevrijheid) 
 
Rollen binnen de keten SEO: 

 Wie binnen de keten van het programma 
verantwoordelijk? 

Indicator  
betrekking op?* 

Deelnemer Zwangere X 

Informatievoorziener Verloskundig zorgverlener, huisarts, 
gynaecoloog, A(N)IOS, verpleegkundige 

 

Counselor Verloskundig zorgverlener (gecertificeerd 
voor counseling) 

X 

Uitvoerder  Echoscopist  

Beoordelaar test Echoscopist  

Gever uitslag Echoscopist  

Verwijzer  Counselor/ echoscopist  

Diagnosticus Gynaecoloog/ echoscopist  

Begeleider (afwijkende 
uitslag) 

Verloskundig zorgverlener/ huisarts/ 
gynaecoloog/ kinderarts/ klinisch chemicus 

 

* Op welke rol heeft de indicator betrekking? 
 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal zwangerschapsafbrekingen na, met verdere diagnostiek, bevestigde afwijkingen 
Noemer: aantal zwangeren met, na verdere diagnostiek, bevestigde afwijkingen 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data: UMC’s en ziekenhuizen 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Incidenteel in evaluatieonderzoek 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

Referentie 
laboratorium 

Laboratorium 

 X    

 
 

Opmerkingen De detectie wordt beter en daardoor kan het aantal zwangerschapsafbrekingen ook omhoog gaan.  

Referenties Nvt 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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30 Kosten programma NIEUW 

Indicator naam Kosten programma (CvB Code ZuS25a) 

Definitie 
 

Hoeveel kost het programma voor SEO 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over de uitgaven ten behoeve van de coördinatie en de uitvoering 
van het screeningsprogramma, dus ook de kosten voor de regievoering door CvB. Het geeft inzicht 
in de totale kosten van het programma.  
 
Kwaliteitsdomein: Betaalbaarheid (Kosten) 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal euro’s dat is uitgegeven aan alle activiteiten en middelen die bij het programma zijn 
ingezet (of het aantal euro’s dat het programma heeft gekost) 
 
Noemer: 1 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data:? 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Incidenteel in evaluatieonderzoek 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X  

 
 

Opmerkingen Nvt 

Referenties Draaiboek prenatale screening: downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek, versie 4.0, 
2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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31 Arbeidsproductiviteit NIEUW 

Indicator naam Arbeidsproductiviteit (CvB Code ApS26) 

Definitie 
 

Hoeveel SEO's worden per jaar per fte gedaan 
 

Rationale Deze indicator geeft informatie over de doelmatigheid van de uitvoering van het 
screeningsonderzoek. De regionale centra kunnen dit gebruiken bij overleg met uitvoerder en/of 
een eventuele beslissing een andere uitvoerder te contracteren. 
 
Kwaliteitsdomein: Betaalbaarheid (Doelmatigheid) 
 

Berekening van indicator 
(teller, noemer) 

Teller: aantal SEO's per jaar  
Noemer: aantal fte's dat SEO uitvoert 
 

Relevante dimensies en/ of 
subgroepen 

Nvt 

Voorkeur bron data & 
 type data 

Voorkeur data type: registratiedata 
Voorkeur bron data:? 

Data beschikbaarheid Peridos Deze gegevens zijn niet beschikbaar 

Data periodiciteit Incidenteel in evaluatieonderzoek 

Gebruikers Gebruikers indicatoren  

Landelijke 
Monitor 

Landelijke 
Evaluatie 

Regionaal 
centrum 

 X X 

 
 

Opmerkingen Nvt 

Referenties Draaiboek prenatale screening: downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek, versie 4.0, 
2014 

Nog uit te voeren werk Nvt 

Methodologische 
overwegingen 

Nvt 
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