Jaarcijfers NT en SEO Ziekenhuis Zevenaar 2009
In 2009 zijn er in Ziekenhuis Zevenaar 202 NT metingen gedaan en 855 SEO’s
uitgevoerd. Judith Snelder 821 SEO’s en 190 NT metingen. Marja van Doesburg 34 SEO’s
en 12 NT metingen

Combinatietesten:
Van de 202 combinatietesten waren er 7 met een verhoogd risico.
Hiervan waren er 3 met een afwijking en zwangerschapsafbreking.

SEO’s:
Van de 855 SEO’s zijn er 12 voor revisie geweest in Zevenaar zelf (eigen echoscopiste)
Er zijn 39 zwangeren door gestuurd ivm een afwijkende seo of twijfel.
20 x bevestiging van beeld. Dit kan variëren van enkel 2 navelvaten tot bevestiging van
een hartafwijking.
1x voor guo laten gaan( pyelectasie, bescheiden femur lengte en white spot). Geen
verdere onderzoeken gedaan. Baby bleek na geboorte het Syndroom v.Down te hebben.
7x voor guo laten gaan ivm twijfel. 6x geen bijzonderheden gezien.1x ook twijfel maar
na bespreking en beoordeling radboud toch niets aan de hand.
7x guo laten maken ivm maternale adipositas incomplete seo. In alle gevallen guo gb.
3x zwangeren met indicatie guo toch op spreekuur seo. Seo wel gemaakt, geen
bijzonderheden gezien. Guo bevestigd beeld. Counselors aangesproken op indicatie guo.
“Gemiste” afwijkingen/ afwijkingen niet te zien bij SEO:
-1x kleine vsd met geen aanleg beide wijsvingers
-1x bij 36 wkn (liggingsecho, zelfde echoscopist als bij seo) pyelectasie gezien. Post
partum preventief antibiotica en vervolg kinderarts.
-1x kindje geboren met 1 afwijkend oortje.
-1x syndactilie 2de en 3de teen
-1x extraversie li.pink
Verdere bijzonderheden bij seo:
-1x bijzondere placenta(bij seo 2 delen gezien, insertie voorste deel?): iuvd bij 36wkn
wrsch tgv placenta bilobata en insertie in vliezig middenstuk
-1x marginale insertie navelstreng + bescheiden biometrie=> herh. echo tweede lijn
geadviseerd
-1x advies herhaling groei ivm bescheiden maatjes: geboren een gezonde dochter van 7p
-1x marginale navelstrenginsertie
-2x “alleen”choroïdcystes
-1xamnionstreng gezien met wrsch insertie navelstreng er tegenaan.

1

