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Hoofdstuk 1
VOORWOORD
Vanaf 1 oktober 2009 heb ik de organisatie van het Echoscreeningscentrum Zevenaar op mij
genomen. Tot dan toe lag de vergunning bij de Maatschap gynaecologen Zevenaar.
Dit zal dan ook het eerste jaarverslag van het VEZ zijn.
Mijn dank gaat uit naar Martien Happel, steun en toeverlaat in onderhandelingen en de doorstart van
het echocentrum.
Daarnaast heeft Marja van Doesburg mij altijd bijgestaan in het nemen van beslissingen maar ook
gewoon een luisterend oor, ook hiervoor mijn dank.
En de mooie tabellen, gemaakt door mijn vader, hebben zeker gezorgd voor de “finishing touch”.
Dank je wel pa!

Getekend: Judith Snelder
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Hoofdstuk 2
Inleiding
Dit jaarverslag is het eerste jaarverslag van het VEZ. Helaas door omstandigheden heeft het verslag
op zich laten wachten. Voor het jaarverslag 2011 zijn er hulptroepen ingeroepen en deze zal dan
medio 2012 verschijnen.
In 2009 hebben wij een visitatie gehad van de SPN.
De volgende verbeterpunten werden opgemerkt en verbeterd:
-Verantwoordelijkheid binnen echocentrum verduidelijken:
i.v.m. de overname van de organisatie door Judith Snelder is dit punt opgelost.
-Echokamers konden niet goed verduisterd worden, dit probleem is opgelost. Beide
echokamers kunnen nu goed verduisterd worden.
-Er werd niet altijd met de referentiecurves van Verburg en Chittey gewerkt, ook dit
punt is verbeterd en beide apparaten werken met Verburg en Chittey.
-Het was niet bekend wie verantwoordelijk was voor het beheer van de apparatuur, zie
bovengenoemde opmerking. Het VEZ huurt de echo-apparaten van het ziekenhuis. Het
ziekenhuis draagt zorg voor goede aparatuur die aan de landelijke kwaliteitseisen
voldoen.
-Hands-on-trainingen en scholingen vinden jaarlijks plaats.
-NT metingen mogen alleen gedaan worden door gecertificeerde echoscopisten:
Judith Snelder en Marja van Doesburg.
-Aanvraagformulier nt/seo moest worden aangepast: dit is gedaan.
-Logistiek rondom de combinatietest moest worden aangepast: dit is gedaan.
-Er werd nog niet gewerkt met het protocol “ downscreening bij meerlingen”, dit is
aangepast.
-Follow-up gegevens werden niet aangeleverd. Deze zijn, voor zover 2010 betreft, nog
in excel gezet.
-Werkafspraken met een (satteliet)centrum moesten worden gemaakt, deze zijn niet
schriftelijk vastgelegd.
-Er moesten afspraken gemaakt worden over terugrapportage van een verwezen client
naar de pnd voor een GUO. Er zijn mondelinge afspraken dat er altijd een rapport
opgestuurd wordt. Dit is echter niet altijd het geval. De echoscopist zelf houdt in de
gaten of er een terugrapportage is geweest en indien dit niet het geval is dan zorgt zij
hiervoor.
-Beeldopslag op Mosos-U is opvraagbaar maar kan niet op cd worden gebrand. Er zou
een streven zijn om de beeldopslag te integreren in het EPD maar dit is niet gebeurd.
De organisatie van het echocentrum lag, in 2009, nog onder de verantwoordelijkheid van de
Maatschap gynaecologen Zevenaar. Binnen de gestelde termijn van 3 maanden hebben we samen de
verbeterpunten toegepast.
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Hoofdstuk 3
DOELSTELLING
Het VEZ heeft als doel optimale zorg te leveren aan de zwangere en haar partner, in het bijzonder
met betrekking tot de SEO en de combinatietest.
Zowel de kwaliteit van de echo zelf als de klantentevredenheid wordt als zeer belangrijk gezien.
Beide aspecten worden vastgelegd en geëvalueerd . Dat daarnaast de organisatie van het centrum in
zijn algemeenheid optimaal moet functioneren is evident. Niet alleen de echoscopie zelf maar ook
bijvoorbeeld andere administratieve zaken moeten goed lopen.
Doordat het VEZ een kleine organisatie is zijn de lijnen naar verwijzers en cliënten erg kort. Dit
wordt door alle partijen als prettig ervaren en ook dit vinden wij een belangrijk aspect van de
organisatie.
De kwetsbaarheid van een kleine organisatie is door middel van intensieve samenwerking met
andere echocentra te minimaliseren, zodat deze kwetsbaarheid niet groter is dan bij grotere
echocentra.
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Hoofdstuk 4
ORGANISATIE
Primair ligt de organisatie van het echocentrum bij Judith Snelder, eigenaar van het VEZ.
Het VEZ heeft een contract met de SPN: Stichting Prenatale Diagnostiek Nijmegen.
Informatie over het VEZ voor met name de cliënten is te vinden via de website:
www.v-e-z.nl en de folders die via de verwijzer uitgedeeld worden.
De volgende mensen zijn werkzaam binnen het VEZ:
-assistentes van de polikliniek gynaecologie Rijnstate Zevenaar en assistentes van de
polikliniek gynaecologie Slingeland ziekenhuis Doetinchem
-voor administratieve ondersteuning wordt een extern bedrijf ingeschakeld, te heten
“Carens Care Center BV”. Zij verzorgen o.a. de financiele administratie maar ook
verwerking van echogegevens tbv de SPN
- echoscopistes: Judith Snelder, Marja van Doesburg en Herma Veldhorst
Het maken van een afspraak kan de hele week op kantoor uren bij bovengenoemde poliklinieken.
Echospreekuren locatie Zevenaar: maandag avond, dinsdag en woendag de hele dag met een uitloop
mogelijkheid naar vrijdag ochtend.
Echospreekuren locatie Doetinchem: ieder werkdag in de middag.
Met de volgende verwijzers wordt samengewerkt:
Verloskundigenpraktijk Zevenaar/Rijnwaarden
Verloskundigenpraktijk Duiven/Westervoort
Geboortecentrum Linde
Vroedvrouwenpraktijk Doesburg/Dieren
Verloskundigenpraktijk Ariane Moskie
Verloskundigenpraktijk Montferland/Wehl
Maatschap gynaecologen Rijnstateziekenhuis Zevenaar
Echter, iedere zwangere die officieel gecounseld is voor een combinatietest of SEO is welkom in het
VEZ.
In het VEZ wordt niet gecounseld voor de SEO en de combinatietest.
Iedere verwijzer counselt zelf de cliënt.
Deze krijgt een verwijzing mee van de counselor met de benodigde gegevens voor het maken van een
SEO en of combinatietest.
Cliënten kunnen extra informatie vinden op de website van het VEZ: www.v-e-z.nl
Daarnaast kunnen de verwijzers een folder mee geven van het VEZ. Beide, zowel website als folder, is
een aanvulling op de bestaande folders over de SEO en combinatietest. Het is in geen geval een
vervanging voor deze landelijke folders.
Bij aanvang van de echo vraagt de echoscopist naar de verwijsbrief. Daarnaast wordt er gevraagd of
er uitleg is gegeven over het te krijgen onderzoek en geeft de echoscopist nog een korte uitleg. Ook
wordt gevraagd naar toestemming voor het gebruik van gegevens van het onderzoek voor jaarcijfers
en bijvoorbeeld scholing/toetsing.
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4.1. AFWIJKENDE ECHO’S
Indien er sprake is van een verwijzing voor een GUO dan regelt de echoscopist deze verwijzing. De
verwijzer wordt die zelfde dag nog ingelicht zodat deze de cliënt en haar partner verder kunnen
begeleiden.
Er wordt verwezen naar de afdeling prenatale diagnostiek van het Rijnstate ziekenhuis Arnhem en
het Radboud ziekenhuis Nijmegen.
Terugrapportage van de boven genoemde centra wordt bijgehouden door de echoscopist.
Alle casus die voor een GUO worden verwezen worden samen besproken. Cliënten worden hierover
ingelicht en om toestemming gevraagd.
Bijzonderheden die geen indicatie zijn voor een GUO worden in het rapport vermeld die de cliënt
mee krijgt na de SEO en of combinatietest. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van iets vergrote pyela
maar deze nog onder de 10mm liggen.
Afhankelijk van de rede maakt de echoscopist de vervolg afspraak met de tweede lijn.
Verwijzingen en of overleg met de tweedelijn worden ook in het rapport vermeld.
Verwijzers worden hierover niet expliciet gebeld. Zij lezen dit in het rapport.

4.2. ORGANISATIE COMBINATIETEST
Voor de combinatietest wordt er samen gewerkt met de KCHL van de Alysis Zorggroep Rijnstate.
Echo meting en lab aanvraag gaan naar Arnhem en de KCHL doet de risico berekening voor Down,
Patau en Edwards. De uitslag wordt door gefaxt naar de poli gynaecologie Rijnstate Zevenaar en het
VEZ krijgt per post het origineel.
De uitslag van de combinatietest wordt op locatie Zevenaar doorgebeld door de assistentes van de
polikliniek aan de cliënt. Zij geven alleen maar door of er sprake is van een verhoogd risico of niet. Zij
gaan niet in op de detail van het onderzoek. De uitslag is binnen 2 dagen bekend en wordt niet
ingesproken op de voicemail van de cliënt.
De verwijzer krijgt een schriftelijke bevestiging van de uitslag. Hierop staan de details van het
onderzoek en de verloskundige zorgverlener kan, indien gewenst, dit met de cliënt bespreken.
Bij een verhoogd risico wordt direct de verwijzer ingelicht zodat deze contact op kan nemen met
cliënt om op korte termijn een afspraak te maken voor, eventuele verdere actie.
Alleen als er sprake is van een verdikte nekplooi verwijst de echoscopist direct naar de afdeling
Prenatale Diagnostiek van het Rijnstate ziekenhuis Arnhem of het Radboud ziekenhuis Nijmgen. Ook
dan wordt de verwijzer direct ingelicht zodat verdere begeleiding door hem of haar kan
plaatsvinden.
Cliënt en haar partner worden voordat de echo wordt gemaakt over deze gang van zaken ingelicht.
Dan wordt ook een melding gedaan over de kosten van het onderzoek.
Op de locatie in Doetinchem regelt de echosopist bovengenoemde zaken.
De echoscopist van het VEZ locatie Doetinchem regelt, als er sprake is van een verhoogd risico, ook
de verwijzing naar de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Radboud ziekenhuis. De echoscopist
doet daarvoor de counseling naar de cliënt toe.
De verwijzer wordt hierover ingelicht. De rest van de werkwijze is het zelfde.
Ook op locatie Doetinchem gaan lab en echo-uitslagen naar de KCHL. Het KHCL Rijnstate zorgt, net
zoals bij locatie Zevenaar, voor de terugrapportage.
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Alle uitslagen worden door de echoscopist doorgebeld aan de cliënt, de echoscopist van locatie
Doetinchem verteld wel de details van het onderzoek.

4.3. OPSLAG EN VERWERKING GEGEVENS
Na de echo worden beelden opgeslagen in “ Dicom”.
Een verslag van de echo wordt in Mosos-U verwerkt. Het verslag en een “retourformulier” worden
mee gegeven aan de client tbv de verwijzer.
Cliënt wordt gevraagd om de evaluatie op de achterkant van het formulier in te vullen.
De echoscopist bewaard zelf een echoverslag t.b.v. het jaarverslag/terugkoppeling naar de SPN en
een verslag voor de financiële administratie.
De retourinformatie, dat bij voorkeur > 1 week postprtum en < 6 wkn post partum ingevuld wordt,
zal de verwijzer terug sturen naar het echocentrum. Daar wordt het retourformulier gekoppeld aan
het bewaarde echoverslag en hierna verwerkt voor
terugrapportage naar de SPN en een jaarverslag.
De echoscopist houdt zelf bij of deze formulieren ook daadwerkelijk binnen komen. Indien dit niet
het geval is krijgt de verwijzer 1x het verzoek dit alsnog te doen.
Op deze manier is er een grote “opbrengst” van retourformulieren.
In 2010 zijn er 17 formulieren niet terug gestuurd (=1,9% van het totaal)
Het bijhouden van jaarcijfers en het jaarverslag alsmede de terugrapportage ligt bij de manager van
het echocentrum. Omdat de retour informatie pas na1 week post partum kan worden aangeleverd en
omdat er nog herinneringen naar de verwijzers lopen over niet ontvangen informatie, zal de
terugkoppeling niet eerder gedaan kunnen worden dan in de 6de maand van het volgende jaar.
Het VEZ verwerkt haar gegevens nog in excel en worden zo ook aangeleverd aan de SPN.
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HOOFDSTUK 5
KWALITEIT
De kwaliteit van zorg wordt op meerdere manieren getoetst:
*D.m.v. evaluatieformulieren achterop het aanvraag formulier vragen wij de cliënt en de
verwijzer om feedback.
*D.m.v nascholingen en hands-on-trainingen worden de echoscopistes gestimuleerd de
kwaliteit van de echo te verbeteren.
De nascholingen/hands-on-trainingen van Marja van Doesburg;
-januari, april en november2010 refereermiddag pndt van het UMCN St. Radboud
te Nijmegen
-feb.2010 cursus Evidence Based Medicine van de KNOV te Maastricht
-mrt.2010 cursus “Foetale echocardiografie, van vierkamerbeeld tot gecorrigeerde
transpostitie” te Amsterdam
-apr.2010 Diploma Cx lengte meting behaald
-mei en september 2010 scholing stuctureel echoscopisch onderwijs
van Dagmar de Bruijn te Esperance in Arnhem
-okt.2010 20th World Congres on Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology, door de ISUOG
-nov.2010 casuistiek/onderwijs olv Dagmar de Bruijn, 3de lijns echoscopist
-nov.2010 project PreNT van april 2010 tot november 2010
-nov.2010 theoretische cursus counseling op Patau en Edwards in het UMCN St. Radboud olv
Dr. Eggink.
-dec.2010 aanvang theoriecursus en certificering FMF 2011 voor “11-14 week scan” met
aanvullende markers, Cx lengte meting, doppler onderzoek en echocardiografie basis en
geavanceerd.
De nascholingen/hands-on-trainingen van Judith Snelder;
-jan.2010 refereermiddag pndt van het UMCN St. Radboud te Nijmegen
-11 maart, 27 mei en 16 september; scholing stuctureel echoscopisch onderwijs
van Dagmar de Bruijn te Esperance in Arnhem
-12 mei 2010 hands-on-training Dagmar de Bruijn op locatie
-16 november 2010 nascholing “foetale echocardiografie” in het AMC te
Amsterdam.
De kwaliteit van het echo-apparaat wordt verzorgd door het Ziekenhuis Rijnstate.
Echobeelden worden regelmatig opgestuurd in een portfolio en beoordeeld door de SPN.
In 2010 heeft Marja van Doesburg zich ook laten toetsen door de FMF.
Wat de kwalitatieve/kwantitatieve bevindingen van de combinatietest betreft kan in de volgende 3
bladzijde gelezen worden.
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HOOFDSTUK 6
VERRICHTINGEN EN VERWIJZINGEN
In totaal zijn er in het VEZ in 2010 889 SEO’s gemaakt en 224 NT metingen/Combinatietesten.
COMBINATIETESTEN
Totaal 224 waarvan er 12 keer sprake van een verhoogd risico.
Er zijn in 2010 voor het meten van de NT 3x revisies geweest omdat de NT op dat moment niet te
meten was. In alle 3 de keren bij de herhaling wel de NT te meten.
DE VERHOOGDE RISICO’S OF VERDIKTE NT’S
1STE KWARTAAL
Januari : bij een CRL van 60mm een NT van 3,1mm: uitkomst risico 1:130
(a priori risico 1:210)
gekozen voor vlok: normaal karyotype.
gekozen voor SEO: maart: geen bijzonderheden gezien en een gezond kind
geboren
Januari : bij een CRL van 60mm een NT van 1,7mm: uitkomst risico 1:190
(a priori risico 1:120) wensten geen vervolg onderzoek
SEO op maart geen bijzonderheden en een gezond kind geboren
Februari: bij een CRL van 49mm een NT van 2,6mm: uitkomst risico 1:80
(a priori risico 1:500)
vervolgonderzoek onbekend
SEO op april geen bijzonderheden en een gezond kind geboren
Maart : bij een CRL van 59mm een NT van 1,4mm: uitkomst risico 1:190
(a priori risico 1:50) wensten geen vervolg onderzoek
SEO: mei: geen bijzonderheden gezien en een gezond kind
geboren
DE
2 KWARTAAL
Juni
: bij een CRL van 56mm een NT van 4,7mm: uitkomst risico 1:5
(a priori risico 1:190)
gekozen voor vlok: tris.13=> zwangerschap afgebroken
de
3 KWARTAAL
Augustus : bij een CRL van 56mm een NT van 5,7mm: uitkomst risico niet afgewacht en
direct een vlok gedaan=> trisomie 21: zwangerschap afgebroken.
Augustus: bij een CRL van 57mm een NT van 1,6mm: uitkomst risico 1:70
(a priori risico 1:70)
gekozen voor vlok: normaal karyotype.
gekozen voor SEO: geen bijzonderheden gezien en een gezond kind
geboren
September: bij een CRL van 48mm een NT van 3,7mm: verhoogd risico
Uitslag combinatietest niet afgewacht
gekozen voor vlok: normaal karyotype.
gekozen voor GUO: geen bijzonderheden gezien en een gezond kind
13

geboren

4de KWARTAAL
Oktober: bij een CRL van 52mm een NT van 1,5mm: uitkomst risico 1:200
(a priori risico 1:35) wensten geen invasieve diagnostiek
gekozen voor SEO: december: geen bijzonderheden gezien en een gezond kind
geboren
Oktober: bij een CRL van 45mm een NT van 0,9mm: uitkomst risico 1:120
(a priori risico 1:50) wensten geen invasieve diagnostiek
gekozen voor SEO: januari 2011: geen bijzonderheden gezien en een gezond
kind geboren
November:bij een CRL van 53mm een NT van 1,7mm: uitkomst risico 1:110
(a priori risico 1:75)
gekozen voor vlok: normaal karyotype.
gekozen voor SEO: geen bijzonderheden gezien en een gezond kind
geboren
Van de casus met een verhoogd risico hebben er 7 gekozen voor invasieve diagnostiek, 4 wilden geen
invasieve diagnostiek (allen hadden een a priori risico dat hoger lag dan de uitslag na
combinatietest) en van 1 casus is er niet bekend of er invasieve diagnostiek is gedaan.
In 2 gevallen was er ook daadwerkelijk sprake van een trisomie (T21 en T13) en in beide gevallen
een verdikte nekplooi.
Er is 1 x een GUO verricht naar aanleiding van een verdikte nekplooi(3,7mm).
Bij 9 clienten een SEO gedaan. Zowel SEO als GUO gaven geen bijzonderheden.

Combinatie test met verhoogt risico
2010 Totaal
1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart.
Verh.risc.
12
4
5
1
2
tr.21,13,18
2
0
1
1
0
Combi testen 2010

Aantal

Combi testen 2010
14
12
10
8
6
4
2
0

12

5

4
2
0
Totaal

1e
2e
3e
4e
kwart. kwart. kwart. kwart.
Verh.risc.

tr.21,13,18

1

1 1

2
0

Totaal 1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart.

Verh.risc.

tr.21,13,18
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Combinatie testen 2009 en 2010
2009
202
7
3

Totaal
Verh.risc.
Tris

2010
224
12
2

Combi testen
224

202

7

12

3

2009

2

2010
Totaal

Verh.risc.

Tris

In augustus is een combinatietest gedaan bij een mw. uit 1977. Er was geen sprake van een verhoogd
risico. De GUO gaf geen bijzonderheden. Bij 25 weken is deze zwangerschap geëindigd in een IUVD.
Mw. was diabeet en gebruikte insuline. Verder geen oorzaak kunnen vinden.

SEO
Van de 889 SEO’s zijn er 62 doorgestuurd voor een GUO. Zowel naar het Radboud Ziekenhuis in
Nijmegen als het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.
Bij 8 casus werd er doorverwezen ivm een of meerdere sonomarkers.
Bij18 casus werd er doorverwezen ivm verdenking op een afwijking.
Bij 19 casus werd er getwijfeld, mogelijk een afwijking te zien.
Bij 10 casus bleek er achteraf sprake van een indicatie GUO
Bij 7 casus was er sprake van een incomlete SEO en hiervoor indicatie GUO
VERWEZEN VOOR GUO IVM SONOMARKER(S) (8 casus)
Februari
-casus 1: Bij SEO 1 kind van een gemelli SUA. Verder geen andere afwijkingen kunnen
zien.
Bij GUO wordt beeld bevestigd. En 2 gezonde kinderen geboren waarvan 1 SUA
Maart
-casus 2: Bij SEO iets vergrote pyela en biometrie >p5 en <p10. Verder geen afwijkingen
kunnen zien.
Bij GUO wordt beeld bevestigd. Overname zorg uit eerste lijn naar tweede lijn
ivm verdenking dysmatuur en vervolgen pyela.
In juli wordt een gezonde dochter geboren van 3186gr. Ivm vergrote pyela
krijgt de baby een antibiotica profylaxe.
15

April
-casus 3: Bij SEO verdenking SUA (matige beeldvorming) verder geen bijzonderheden te
zien.
Bij GUO wordt beeld bevestigd. In augustus macrosome zoon geboren.
Juni
-casus 4: Bij SEO beide pyela >10mm. Verder geen afwijkingen te zien.
Bij GUO wordt beeld bevestigd.
Gezonde baby geboren en antibiotica profylaxe post partum gestart, kindje
verder vervolgd door kinderarts.
Juli
-casus 5: Bij SEO biometrie <p10 en fac en femur <p3. Verder geen afwijkingen te zien.
Bij GUO met name fac<p3, femur lijkt mee te vallen (rond p10). Hier ook verder
geen afwijkingen te zien. Groei controles afgesproken.
In november een gezonde dochter geboren van 3445gram.
Augustus
-casus 6: Bij SEO SUA te zien. Verder geen afwijkingen aantoonbaar.
Bij GUO wordt beeld bevestigd.
In de loop van de zwangerschap irr hartactie van de foetus. Controles Radboud
geen bijzonderheden (buiten SUA om) te zien.en in januari een gezonde zoon
geboren.
November
-casus 7: Bij SEO SUA te zien, verder geen afwijkingen zichtbaar.
GUO bevestigd beeld en in april een gezonde zoon geboren met SUA.
December
-casus 8: Bij SEO een “white spot” te zien en verkorte femur+humerus (<p3, eerste
kindje echter bij geboorte 47 cm). Verder geen afwijkingen te zien.
Bij GUO weliswaar “white spot” te zien maar femur rond P5. Herhalings echo
afgesproken en ook deze gaf het zelfde beeld. Dus sprake van 1 sonomarker en
afgezien van invasieve diagnostiek.
In april wordt bij 37+ een gezonde dochter geboren.

VERWEZEN VOOR GUO VERDENKING AFWIJKING (18 casus)
Januari
-casus 1: Bij SEO verdenking dubbelniersysteem. Verder geen afwijkingen kunnen zien.
Niet bevestigd bij GUO en in mei een
gezonde dochter geboren met dubbelniersysteem.
-casus 2: Bij SEO laterale ventrikels vergroot (10mm) en klein cerebellum (<p3). Verder
geen aantoonbare structurele afwijkingen te zien. Mw. heeft zelf een
verstandelijke beperking zonder duidelijke oorzaak.
Bij GUO wordt dit beeld bevestigd. Op sociale gronden wordt een klinische
partus geadviseerd. In mei wordt een ogenschijnlijk gezonde zoon geboren.
Verdere ontwikkeling vh kind zijn niet bekend.
-casus 3: Bij SEO twijfel over hypospadie en er wordt een “white spot” in het hart gezien.
Verder geen afwijkingen kunnen zien.
Bij GUO geen verdenking hypospadie. In juni een gezonde zoon geboren zonder
hypospadie.
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-casus 4: Bij SEO SUA gezien en twijfel over klein VSD.
GUO bevestigd SUA, kan kleine VSD niet bevestigen maar ook niet uitsluiten.
In mei een gezonde dochter geboren met een SUA.
-casus 5: Bij SEO was er sprake van een oligohydramnion(hierdoor matige
beeldvorming), geen maag of blaasvulling te zien, li nier cysteus en re nier niet
te visualiseren. Biometrie <p5. Verder geen andere afwijkingen aantoonbaar.
GUO bevestigd het beeld. Ivm verhoogde kans op chromosomale afwijkingen is
er een vlok gedaan. Uitkomst hiervan bij ons niet bekend.
In februari hebben de ouders gekozen voor zwangerschaps afbreking.
Maart
-casus 6: Bij SEO iets echodense darmen te zien. Verder geen andere afwijkingen
zichtbaar.
Mw is in het eerste trim. bekend met bloedverlies.
Bij GUO wordt beeld bevestigd en grote kans dat de echodense darmen te
maken hebben met het bloedverlies in het eerste trim. Geen invasieve
diagnostiek gedaan.
In juli een gezonde baby geboren.
-casus 7: Bij SEO biometrie <p3 en een bescheiden hoeveelheid vruchtwater. Geen
andere afwijkingen kunnen zien.
Bij GUO wordt beeld bevestigd. Amnionpunctie geen afwijkigen.
Bij een termijn van 26+4 wordt een sectio gedaan ivm foetale nood.
Zoon van 400gr lijkt verder geen afwijkingen te hebben.
April
-casus 8: Bij SEO twijfel over echodense darmen, hydronefrose re. met stenose re
ureter bij blaas? Li. nier lijkt normaal. Verder geen afwijkingen kunnen zien.
Bij GUO zelfde beeld re nier maar ook verdenking op coarctatio aortae.
Client en partner hebben gekozen voor zwangerschaps afbreking (was bij
voorbaat al sprake van ongewenste zwangerschap).
-casus 9: Bij SEO verdenking VSD, aorta en pulmonalis niet mooi te visualiseren. Twijfel
over stand vaten. Verder geen bijzonderheden te zien.
Bij GUO double outlet aortae te zien. Verder geen afwijkingen zichtbaar.
In augustus dochter geboren, operatie in het Radboud goed verlopen.
Juni
-casus10:Bij SEO omphalocele te zien, daarnaast mogelijk een vsd, double outlet aorta en
art.pulm. niet mooi te visualiseren. Ook zijn de lange pijpbeenderen verkort.
Bij GUO wordt beeld bevestigd (kleine omphalocele, transpositie grote vaten
met vsd en lange pijpbeenderen verkort). A.s. ouders wensten geen punctie,
lang op zwangerschap moeten wachten.
In september wordt een dochter geboren van 1976 gram (bij 37 wkn) met
inderdaad de afwijkingen echografisch te zien waren geweest. Chromosomen
onderzoek post partum ingezet.
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-casus 11:Bij SEO SUA te zien, biometrie >p3<p10 en twijfel over klein vsd. Mogelijk
velamenteuze insertie.Verder geen bijzonderheden te zien.
Bij GUO wordt de SUA en biometrie bevestigd. Femur bij GUO zelfs onder p3.
Geen melding gemaakt over velam.insertie en klein VSD niet uit te sluiten.
Amnionpunctie geen bijzonderheden, nornaal vrouwelijk karyotype.
In september wordt bij 35 wkn een sectio gedaan ivm foetale nood, dochter
van 1925 gr. Slechte start. Inderdaad sprake van velamenteuze insertie.
Opname Radboud. Goed herstel en verder geen vermelding gemaakt van afwijkingen.
-casus 12:Bij SEO waarschijnijk beiderzijds “dubbelniersysteem”. Verder geen
afwijkingen zichtbaar (geen vergrote pyela en normale blaas te zien)
Bij GUO dubbelniersysteem re, li.kon niet bevestigd worden. Ureter re en blaas
lijken normaal.
In november “gezonde” dochter geboren met inderdaad dubbel niersysteem.
Bij retour formulier wordt niet aan gegeven of dit re of li of dubbelzijdig is.
Maar blaas en ureteren niet afwijkend.
Juli
-casus 13:Bij SEO twijfel over verloop art.pulmonalis. Wel mooie kruising van de grote
vaten te zien, normaal 3vvieuw maar daarna lijkt aorta van pulmonalis af te
lopen en pulmonalis lijkt zich na 3vvieuw te verbreden….Verder geen
afwijkingen te zien.
Bij GUO wordt beeld niet bevestigd.
In december wordt na een sec.sectio (op foetale nood) een gezonde zoon
geboren.
-casus14: Bij SEO irregulaire hartactie, darmpjes lijken echodens. Tijdens maken van
SEO wordt even getwijfeld over omphalocele maar dit beeld is niet in herhaling
terug te zien.
Bij GUO wordt beeld niet bevestigd en bij 36+1 wordt een gezonde dochter
geboren.
September
-casus15:Bij SEO irr hartactie te zien. Zeer matige beeldvorming. Voor zover op dat
moment te beoordelen geen afwijkingen kunnen zien.
Bij GUO wordt beeld bevestigd en herhalingsecho’s afgesproken ivm irr
hartactie.
In januari wordt een baby geboren met persisterende irr hartactie. Opname in
het Radboud en ingesteld met medicatie.
November
-casus16:Bij SEO abnormale aanleg li.onderbeen, stand van het li. voetje abnormaal en
voetje zelf ook abnormaal. Verder geen andere afwijkingen kunnen zien.
Bij GUO beeld bevestigd.
Begin december zwangerschap afgebroken. Geen obductie gedaan en
uitwendig lijkt er “alleen” sprake van een afwijkgen onderbeentje/voet
-casus17:Bij SEO polyhydramnion te zien. Maag mooi te visualiseren, kindje lijkt mooi te
slikken (slokdarm te zien) en verder ook geen afwijkingen kunnen zien.
Bij GUO wordt beeld niet bevestigd.
In april wordt een zoon geboren met een flinke hypospadie. Verder geen
bijzonderheden te melden.
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-casus18:Bij SEO “alleen” beiderzijds “pes equinovarus” te zien. Verder geen afwijkingen
zichtbaar. Boven en onderbenen lijken ook normaal.
Bij GUO wordt beeld bevestigd en in april wordt een zoon geboren van 2664
gram(38+4, primi gravida).
VERWEZEN VOOR GUO IVM TWIJFEL OP AFWIJKING (19 casus)
Januari
-casus 1: Bij SEO twijfel over aanwezigheid oortjes. Mogelijk door ligging niet kunnen
zien.
BijGUO oortjes kunnen zien. In mei een gezonde dochter geboren met mooie
oren.
Februari
-casus 2: Bij SEO twijfel over VSD.
Bij GUO beeld niet bevestigd en in juni een gezonde zoon geboren.
-casus 3: Bij SEO twijfel over pulmonalis stenose.
Bij GUO wordt ook getwijfeld over milde pulmonalis stenose en vervolgd.
Bij follow up geen verdenking pulm.stenose.
In juni een gezonde zoon geboren.
-casus 4: Bij SEO lijkt aorta in boog wat breder uit te lopen.
Bij GUO wordt beeld niet bevestigd en in juni een gezonde dochter geboren.
-casus 5: Bij SEO twijfel of art.pulmonalis uit re komt en of er een stenose is (lijkt wel
normaal maar echoscopist twijfeld). Verder geen afwijkingen zichtbaar.
Bij GUO lijken er geen structurele afwijkingen zichtbaar te zijn.
In juli een gezonde zoon geboren.
April
-casus 6: Bij SEO twijfel over hartas. Verder geen bijzonderheden gezien.
Bij GUO hartas tussen 54 en 63 graden=> is nog normaal.
In augustus een gezonde zoon geboren.
-casus 7: Bij SEO lijkt aorta wat breder uit te lopen, bij 3vvieuw aorta iets breder dan
pulmonalis. Verder normaal 4kbeeld mooi kruisende vaten…verder geen
bijzonderheden te zien.
Bij GUO wordt beeld bevestigd. Geen verdere verdenkingen op afwijkingen.
Herhaling GUO bij 28+. Geen afwijkingen te zien.
In augustus dysmature zoon geboren (2248 gr bij 39 wkn), verder ,voor zover
bekend, geen afwijkingen.
-casus 8: Bij SEO slechte beeldvorming door ligging foetus. Huid rug, buikwand en
profiel niet te beoordelen. Cyst. Magnum lijkt vergroot. Verder geen
bijzonderheden te zien.
Bij GUO (Rijnstate Arnhem) ook moeizame beeldvorming. Cyst. Magnum aan
ruime kant. Mw. gaat nogmaals voor beoordeling maar nu naar Radboud.
Geen terugkoppeling ontvangen. Geboorte kind? In zevenaar in september
geen kinderen geboren met aangeboren afwijking.
Mei
-casus 9: Bij SEO twijfel over dikte ventrikels hart en stand oortjes. Verder geen
bijzonderheden te zien.
GUO kan beeld niet bevestigen en in september is een gezonde zoon geboren.
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-casus 10:Bij SEO matige beeldvorming. Aorta lijkt ter hoogte van 3vvieuw breder dan
pulmonalis. Verder geen bijzonderheden bij het hart te zien (mooi 4kbeeld,
mooie outflow van aorta en pulmonalis…). Verder geen afwijkingen zichtbaar.
Bij GUO twijfel over 3vvieuw en GUO wordt herhaald bij 28+4. Dan geen
bijzonderheden te zien.
In oktober een gezonde dochter geboren.
-casus 11:Bij SEO twijfel over milde hydrothorax. Pyela iets ad ruime kant. Moeizame
beeldvorming door matern. adipositas. Verder geen bijzonderheden te zien.
Bij GUO wordt beeld niet bevestigd.
In juni een gezonde zoon geboren.
Juni
-casus 12:Bij SEO moeizame beeldvorming gemelli. Twijfel bij 1 foetus over hartas, aorta
niet mooi uit li ventrikel zien komen. Laterale ventrikel ook ad ruime kant(+10mm). Verder geen afwijkingen zichtbaar.
Bij GUO wordt beeld niet bevestigd.
In september een gezonde zoon en dochter geboren.
-casus 13:Bij SEO lijkt aorta iets breder uit te lopen, bij 3vvieuw lijkt aorta even groot of
iets ruimer dan art.pulmonalis (ter hoogte van aorta klep lijkt aorta nl, mooie
sluitlijn klep en mooi 4kbeeld). Darmpjes “lichten iets op” maar niet echt
echodens te noemen. Verder geen afwijkingen zichtbaar
Bij GUO beeld niet bevestigd en in september een gezonde zoon geboren.
September
-casus 14:Bij SEO lijkt aorta ter hoogte van 3vvieuw net zo breed/ iets breder dan
pulmonalis. Verder mooi 4kbeeld en geen andere afwijkingen kunnen zien.
Bij GUO wordt beeld bevestigd. Geen informatie over herhaling GUO
ontvangen.
In januari een gezonde zoon geboren.
Oktober
-casus15:Bij SEO achter cerebellum niet herkenbare structuur te zien. Verder geen
afwijkingen zichtbaar.
GUO geen bijzonderheden te zien. Ivm iets ruimer cyst.magnum is “blakes
pouch” te zien.
In februari een gezonde dochter geboren.
Casus16: Bij SEO twijfel over doorlopen midline. Cavum.sept.Pellucidi wel mooi te zien.
Verder geen afwijkingen kunnen zien.
Bij GUO geen bijzonderheden te zien en in februari een gezonde baby geboren.
November
-casus17:Bij SEO in 3 vvieuw lijkt aorta gelijk aan/of breder dan art.pulmonalis. Mooi
4kbeeld en normale kruising vd grote vaten.
Bij GUO zelfde beeld. Geen vervolg echo’s afgesproken en in april een gezonde
dochter geboren.
-casus18:Bij SEO wederom in beeld van 3vvieuw aorta gelijk of iets breder dan
pulmonalis.
Normaal 4kbeeld, normale kruising vd grote vaten en geen zichtbare
afwijkingen.
Bij GUO beeld niet bevestigd.
In april een gezonde dochter geboren.
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December
-casus 19:Bij SEO zeer slechte beelvorming (BMI>40 en lastige ligging foetus),
cerebellum lip en kaak niet goed kunnen beoordelen, lijken normaal. Beide
pyela iets vergroot. Verder, voor zover dit te beoordelen is, geen zichtbare
afwijkingen.
Bij GUO ook matige beeldvormin. Inderdaad beide pyela iets vergroot en
hiervoor advies herhaling echoscopie bij 32 wkn.
In mei een spoedsectio ivm ernsige foetale nood, een levenloze zoon geboren,
gewicht gb en verder geen vermelding van afwijkingen.

AANTAL ZWANGERSCHAPS AFBREKINGEN
In totaal is er 3 keer gekozen voor een zwangerschapsafbreking:
*echodense darmen, afwijking aan urinewegen en verdenking coarctatio aortae
*li nier afwijkend, re geen nier te zien, oligohydramnion, geen maag en blaasvulling
*afwijkend li.onderbeentje en voetje (mw. zelf bekend met een skelet afwijking)
VERWEZEN VOOR GUO IVM INDICATIE GUO (10 casus)
Februari :
-casus 1:SEO geen afwijkingen zichtbaar maar vader van mnr. bekend met cystenieren.
GUO bevestigd dat er geen afwijkingen aantoonbaar zijn. Juli gezonde dochter
geboren.
Maart :
-casus 2: Familiair handafwijking. Bij SEO geen uitsluitsel kunnen geven.
Bij GUO geen bijzonderheden kunnen zien en in juli een gezonde zoon geboren
zonder handafwijking
-casus 3: SEO geen bijzonderheden te zien. Mw. zelf bekend met 1 nier. GUO bevestigd
dat er geen afwijkingen aantoonbaar zijn. In juli een gezonde baby geboren.
April:
-casus 4: SEO geen bijzonderheden te zien. Mw zelf bekend met afwijkingen aan
urinewegen.
-casus 5: Bij SEO twijfel over coarctatio aortae. Broer van mw. geboren met coarctatio en
afwijking aan hartklep(?). Verder geen bijzonderheden te zien.
Bij GUO geen afwijkingen te zien en een gezonde baby geboren.
GUO zelfde beeld als SEO. In juli bij 36 wkn een gezonde dochter geboren.
Mei:
-casus 5: SEO geen bijzonderheden te zien. Mw heeft zelf 10 jaar geleden een foetus
mortus gehad bij 16/17 wkn met multipele cong.afwijkingen. GUO bevestigd
beeld van SEO.
In september een gezonde zoon geboren.
-casus 6: SEO geen bijzonerheden te zien. Mw blijkt diabeet te zijn en gebruikt insuline.
GUO bevestigd beeld van SEO. Uitkomst onbekend.
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-casus 7:Bij SEO geen bijzonderheden te zien, wel iets twijfel over vorm van FORAMEN
OVALE (klep wel mooi van re naar li). Mw. blijkt, tijdens het maken van de SEO,
zelf een hartafwijking te hebben (ASD/VSD?). Verder geen bijzonderheden zien.
Bij GUO geen afwijkingen bij het hart zichtbaar.
In oktober een gezonde dochter geboren.
September
-casus 8: Bij SEO geen bijzonderheden te zien. Tijdens maken van de SEO verteld mw.
dat zij zelf en haar oma een septum defect hebben (VSD?ASD?).
Bij GUO geen bijzonderheden te zien.
In november een zoon geboren van 1998 gram (35 wkn)
-casus 9: Bij het maken van de SEO wordt door as ouders verteld dat de broer van mw
een kindje is verloren met een hartafwijking (welke?). Bij de SEO wordt
getwijfeld ad hartas. Verder geen bijzonderheden te zien.
Bij GUO geen afwijkingen zichtbaar.
In januari een gezonde dochter geboren.
Oktober:
-casus10:SEO geen afwijkingen zichtbaar. Zus van mw. bekend met een hartafwijking.
GUO bevestigd beeld van SEO. Februari 2011 gezonde baby geboren.
Zoals te zien aan het aantal casus zijn er in 2010 nog een redelijk aantal mensen voor de SEO
gekomen terwijl zij een indicatie voor een GUO hadden, 10x.
In 5 gevallen kwamen we hier achter tijdens het maken van de SEO. Ongetwijfeld zal er door de
verwijzer een anamnese zijn afgenomen (1 zwangere heb ik nota bene zelf gecounseld) maar het lijkt
wel alsof de SEO deze mensen wakker schudde en hen deed beseffen dat er in de familie toch iets
bijzonders was.
Bij 1 zwangere kwam ik er achter voordat ik begon aan de SEO (diabetes met insuline).
Zij en haar partner gingen er echter al vanuit dat ze een SEO kregen en zouden nog na denken over
een GUO.
Indicatie GUO maar SEO gewenst 2x in maart. Beide SEO’s geen bijzonderheden en in beide gevallen
een gezonde zoon geboren.
In 2011 is hier nauwelijks meer sprake van geweest.

VERWEZEN VOOR GUO IVM INCOMPLETE SEO (7 casus)
In alle gevallen matige beeldvorming ivm maternale adipositas. Bij de SEO verder geen
bijzonderheden gezien. Allen een GUO met het zelfde beeld (matige beeldvorming en voor zover te
beoordelen geen afwijkingen te zien).
In alle gevallen post partum geen bijzonderheden te melden over de pasgeborenen.
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AANTAL SONOMARKERS ZONDER VERWIJZING
Aantal “WHITE SPOTS”: 3 casus. Allen enkel de “white spot” te zien en geen bijkomende afwijkingen
en of sonomarkers. In alle casus geen bijzonderheden post partum.
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REVISIES BINNEN HET ECHO CENTRUM (5 casus)
Het totaal aantal revisies binnen het VEZ: 5. Bij allen geen bijzonderheden gevonden. En post partum
geen bijzonderheden met pasgeborenen.
In 1 geval revisie geadviseerd maar zwangere niet op komen dagen.: post partum geen
bijzonderheden met pasgeborene.

ADVIES HERHALING BIOMETRIE DOOR SEO ECHOSCOPIST (25 casus)
Advies herhaling biometrie ivm biometrie bij SEO <p10 (1 of meer maatjes <p10): 21 .
Hiervan was er 10x sprake van dysmaturitas (<p5) of ernstige dysmaruritas (<P2,5).
Verder bij de kinderen geen structurele afwijkingen bekend post partum.
Advies herhaling biometrie ivm biometrie bij SEO>p95(1 of meerdere maatjes >p95): 4.
Hiervan was er 2x sprake van macrosomie (>p97,5)
Verder bij de kinderen geen structurele afwijkingen bekend post partum
Van 2 casus geen retourinformatie ontvangen.
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ADVIES PLACENTA LOCALISATIE (10 casus)
Advies placenta lokalisatie bij 32 wkn i.v.m. laag liggende of voorliggende placenta: 10.
Hiervan :
1x een placenta praevia bij SEO (juni): en bij 27 wkn een solutio. Gezonde zoon geboren en “alleen”
problematiek ivm vroeggeboorte.
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1x placenta bilobata (navelstreng leek tussen beide stukken placenta te zitten)en bescheiden maatjes
(>p5<p10) bij SEO (februari) : bij 36+wkn een spoedsectio ivm foetale nood, kindje van 2184 gr,
anemisch (hb 3,5) en overplaatsing Radboud. Voor zover bekend goed herstel
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ANDERE BIJZONDERHEDEN (5 casus)
Maart:
-casus 1: Bij SEO een vreemde “uitstulping” gezien bij placenta. Overleg gepleegd met
tweede lijn. 1x retour hiervoor in tweede lijn. Verder geen bijzonderheden
gezien. Gezonde, macrosome dochter geboren van 4574 gr.
Juni:
-casus 2: Bij SEO peyla van rond de 8mm, verder geen bijzonderheden gezien.
Herhalingsecho bij 32 wkn nog steeds vergrote pyela maar <10mm.
Bij 41+6 iuvd, oorzaak niet bekend, ouders hebben geen autopsie laten
Verrichten.
Augustus:
-casus 3: Bij SEO geen bijzonderheden te zien. Tijdens inleiding (suboptimaal ctg bij
40+) ernstige foetale nood, spoed sectio en helaas dochter overleden. Bleek
trombus in de navelstreng te zitten van enkele cm in lengte. Verder geen
oorzaak kunnen vinden. Bij obductie ook niets kunnen vinden.
December:
-casus 4: Bij SEO een echolucente ruimte achter placenta, lijkt geen flow in te zitten.
Verder geen bijzonderheden te zien bij SEO. Overleg tweede lijn. Nogmaals
retour geweest in tweede lijn. Geen bijzonderheden verder te zien en in mei
2011 een gezonde zoon geboren.
-casus 5: Bij termijn echo een verdikte nek gezien. As. ouders zien af van verdere
diagnostiek. Wensen ook geen GUO. SEO in december geen afwijkingen kunnen
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zien. Groei op dat moment tussen p10 en p25. Eind april bij 37 wkn een sectio
ivm suboptimaal ctg en groei-achterstand een verder gezonde dochter geboren
van 1575 gr!

AFWIJKINGEN NIET ONTDENKT OF NIET ZICHTBAAR TIJDENS DE SEO ( 7 casus)
Februari:
-casus 1: SEO geen zichtbare afwijkingen. Juni een zoon geboren
waar niets mee aan de hand leek. Eén week post partum opname ivm
verdenking op een hartafwijking. Bij onderzoek bleek er sprake van een
coarctatio aortae.
Bij terug kijken van de SEO beelden was er op dat moment sprake van een
normaal 3 vvieuw en een normaal 4kamerbeeld. Bij navraag kan het goed zijn
geweest dat deze afwijking ook niet zichtbaar was ten tijde van de SEO en dat
pas in de loop van de zwangerschap het echobeeld van het hart de coarctatio
liet zien.
Maart:
-casus 2: SEO geen bijzonderheden te zien. Na de geboorte, augustus, bleek de zoon.
“alleen”, een hypospadie te hebben. Terug kijkend op de SEO beelden niets te
zien. Dit is ook een afwijking die moeilijk tijdens de SEO op te sporen is. In het
echocentrum wordt i.p. wel naar het geslacht gekeken maar dit is geen
standaard onderdeel van de SEO.
-casus 3: SEO gaf geen zichtbare afwijkingen. Post partum een verder gezonde zoon
geboren met een rudimentair aanhangseltje (zonder botstructuur ter grootte
van een erwt) aan de li hand, bij pink. Beelden van de SEO zijn niet terug
bekeken omdat het onwaarschijnlijk is dat deze afwijking zichtbaar zou zijn
geweest.
April:
-casus 4: SEO geen afwijkingen kunnen zien. Bij liggings echo bij 36 wkn door zelfde
echoscopist een unilaterale hydronefrose te zien. Zijn hiervoor verwezen naar
het Radboud. Daar werd, buiten de unilaterale hydronefrose, geen afwijkingen
gezien.
Post partum, buiten hydronefrose, in augustus een gezonde zoon geboren.
Beelden van de SEO zijn bekeken, en inderdaad, ten tijde van de SEO geen
bijzonderheden te zien. Hydronefrose kan ook pas na de 20 wkn
“ontstaan”/duidelijk zichtbaar worden.
Mei:
-casus 5: SEO geen bijzonderheden te zien. Bij liggingsecho, door zelfde echoscopiste,
een grote cyste bij de blaas te zien. Bij GUO werd aan dermoidcyste gedacht.
Post partum ok in amsterdam. Bleek inderdaad een grote dermoidcyste.
Bij terugkijken SEO beelden niets bijzonders te zien. Cyste waarschijnlijk pas
later “ontstaan”.
-Scasus 6: SEO geen afwijkingen zichtbaar. In september een zoon geboren met
convulsies. Geen duidelijke oorzaak….blijkt later epilepsie te zijn.
SEO beelden terug bekeken maar geen zichtbare afwijkingen te zien op
echobeelden.
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September:
-casus 7: SEO geen bijzonderheden te zien. Wel matige beeldvorming. Rond 36 wkn bij
consult minder leven ventriculomegali in caput te zien. Post partum blijkt er
sprake van partiele /totale agenesie van het corpus callosum.
Nadat beelden terug gekeken zijn blijkt inderdaad het cavum sept. Pellucidi
slecht zichtbaar. Ventrikels op moment van de SEO ook wat ruimer (9,5mm).
Achteraf had dit bij de SEO ontdenkt kunnen worden.
Bij het maken van de SEO moet nu duidelijk het cav.sept.pell. zichtbaar zijn.
Zo niet is dit natuurlijk een indicatie GUO.
Daarnaast waren de ventrikels ruim. Er had achteraf zeker overleg
moeten zijn met een prenataal diagnostisch centrum. Casus is door gesproken.
VERGROTE PYELA >5MM EN <10MM (35 casus)
In totaal zijn er 35 herhalings echo’s bij 32 wkn ivm vergrote pyela (>5 en <10mm) gedaan.
Waarvan:
-in 24 casus waren bij 32 wkn geen vergrote pyela meer te zien
-in 10 van de casus waren bij 32 wkn nog steeds iets vergrote pyela , ook postpartum en
daarom antibiotica profylaxe
-in 1 geval bij de SEO vergrote pyela en bij 32 wkn ook en post partum verdwenen
-in 1 geval bij de SEO geen bijzonderheden te zien en toch vergrote pyela postpartum
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HOOFDSTUK7
SLOTWOORD
Door allerlei omstandigheden heb ik nu pas dit jaarverslag van 2010 klaar. Aangezien de gegevens
benodigd voor dit verslag ongeveer juli 2011 bekend waren is het jammer dat het zolang geduurd
heeft. Met name omdat een jaarverslag de kwaliteit van een organisatie aantoont. Dit is voor zowel
de klant maar ook voor de verwijzers en vergunninghouders een goed middel om een idee te krijgen
over het functioneren van een echocentrum.
Omdat ik zelf niet hou van “ja maar…….” om allerlei excuses aan te dragen voor het delay doe ik dat
dan ook maar niet.
Aan het jaarverslag van 2011 wordt nu dan ook al gewerkt. Mogelijk dat er op korte termijn al een
verslag komt en dat deze in juli aangevuld wordt met een bijlage van de aanvullende gegevens van de
“retourformulieren”.
De komende tijd gaat er mogelijk veel veranderen. Samen met het echocentrum van het
Slingelandziekenhuis en Eva (eerstelijnsechocentrum in Varrseveld) zijn onderhandelingen gaande
over intensivering van de samenwerking.
Daarnaast zal er mogelijk door de associatie van de gynaecologenmaatschappen van de ziekenhuizen
Zevenaar Rijnstate en Arnhem Rijnstate ook nog veel veranderen voor het VEZ.
Medio 2011 heb ik bericht gedaan naar de SPN en het RIVM over de enorme toename van gevonden
afwijkingen bij de SEO van het eerste half jaar 2011 (zie bijlage).
Het lijkt er nu op dat vanaf ongeveer eind november het aantal afwijkingen af neemt t.o.v. het eerste
half jaar. De exacte cijfers moet ik echter nog tellen en de volledige cijfers inclusief retourinformatie
6 weken postpartum zullen nog zeker een klein half jaar op zich laten wachten. Wordt vervolgd.
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Bijlage
Totaal aantal seo 2010: 889
Opsomming van seo’s waarbij afwijkingen zijn geconstateerd en bevestigd met de guo(16)
-20-1 bij seo sua en twijfel over klein vsd=> guo; alleen sua, klein vsd niet uit te sluiten
-27-1 bij seo oligohydramnion, nierafwijking en iets vocht om het hart=>. Guo idem: zwsch afbreking
-23-2 bij seo 1 kindje van gemelli sua=> guo idem
-16-3 bij seo echodense darmen en bescheiden maatjes=> guo idem
-16-3 bij seo biometrie<p5=> guo idem=> punctie geen afwijkingen
-6-4 bij seo re nier hydronefrose, li. prima nier=> guo nierafwijking en coarctaio=> zwangerschaps
afbreking
-14-4 bij seo “alleen” sua=> guo idem
-28-4 bij seo duble outler re ventrikel+vsd=> guo idem
-9-6 bij seo omphalocèle, kort femur en hartas iets naar re, aorta uit re, art.pulm slecht te zien=> guo
idem
-16-6 bij seo sua en twijfel over vsd=> guo idem : vruchtwaterpunctie geen bijzonderheden
-15-6 bij seo pyela > 10mm, verder niets bijzonders te zien=. guo idem
16-6 bij seo dubbel niersysteem, verder gb=> guo idem
-24-8 bij seo “alleen” sua=> guo idem
-9-11 bij seo afwijking aan li onderbeen=> guo idem
-17-11 bij seo “alleen” pes equinovarus=> guo idem
-30-11 bij seo “alleen” sua=> guo idem

Totaal aantal seo EERTE HELFT T/M 25 JULI 2011: 471
Opsomming van seo’s waarbij afwijkingen zijn geconstateerd en bevestigd met de guo(24)
-3-1 bij seo “alleen”sua=> guo idem
-18-1 bij seo “alleen”sua=> guo idem
-25-1 bij seo sua en twijfel over vorm blaas en caput=> bij guo “alleen” sua.
Na geboorte bleek kindje een anus atresie te hebben.
-8-2 bij seo verkort femur, atria en crux moeilijk te beoordelen=> guo avsd en kort femur=> tris. 21
-8-2 bij seo “alleen” sua=> guo idem
-15-3 bij seo “alleen”sua=> guo idem
-12-4 bij seo “alleen”sua=> guo idem
-18-4 bij seo “alleen” sua=> guo idem
-18-4 bij seo “alleen”sua=> guo idem
-20-4 bij seo twijfel over hartas, hartje iets naar re?=> bij guo ccam
-2-5 bij seo transpositie grote vaten, vsd? en stenose?=> guo bevestigd beeld
-2-5 bij seo choroïdcyste, white spot, iets vergrote pyela en waarschijnlijk hartafwijking=> bij guo
“alleen” softmarkers gezien=> punctie gedaan: 22q13 deletie
-3-5 bij seo dubbele schisis(lip,kaak, gehemelte) schisis van cerebellum, ernstige hartafwijking,
sua=> guo bevestigd=> tris 13
-25-5 bij seo “alleen” li.pes equinovarus=> guo idem
-30-5 bij seo re harthypoplasie en pulm.stenose+ sua=> guo idem ( tricuspidaal atresie)
-20-6 bij seo li harthypoplasie+hypoplastische aorta=> guo idem
-21-6 bij seo “alleen”dubbelniersysteem=> guo idem
-4-7 bij seo “alleen”sua=> guo idem
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-11-7 bij seo “alleen” afwijking aan li onderarm=> guo idem
-12-7 bij seo “alleen” sua=> guo idem
-19-7 bij seo bij 1 kind van gemelli “alleen” afwijkende re onderarm=> guo idem
-20-7 bij seo “alleen”sua=> guo idem
-25-7 bij seo “alleen” sua=> guo idem
-25-7 bij seo “alleen”suo=> guo idem

Wat verder opvalt is dat het aantal combinatietesten met een uitslag <1000 in het afgelopen kwartaal
is verdubbeld t.o.v. het 4de kwartaal 2010.
Het laatste kwartaal 2010 in totaal 64 combinatietesten. Waarvan 4 een verhoogd risico:
1:110 en a priori 1:75, geen verdikte nek, punctie gb
1:130 en a priori 1:30, geen verdikte nek, wensten geen verder onderzoek
1:120 en a priori 1:50, geen verdikte nek, wensten geen verder onderzoek
1:200 en a priori 1:35, geen verdikte nek, wensten geen verder onderzoek
Buiten de verhoogde risico’s 7x een kans < 1000
Het tweede kwartaal van dit jaar 63 combinatietesten. Waarvan 3 een verhoogd risico:
-1:130 en a priori 1:330, geen verdikte nt, punctie geen bijzonderheden
-1:180 en a priori 1:90, geen verdikte nek, punctie geen bijzonderheden
-1:170 en a priori 1:35, geen verdikte nek, uitslag punctie komt nog.
Buiten de verhoogde risico’s 15x een kans <1000
Tot nu toe, in 2011 zijn de afwijkingen na een verhoogd risico ook allemaal gecombineerd met een
dikke nek. Allemaal in het eerste kwartaal. In totaal 7x een verhoogd risico;
-1:150 a priori 1:150, geen dikke nek en verder onderzoek onbekend
-1:75 a priori 1:130, geen dikke nek, wensten geen verder onderzoek, “alleen”guo
-1:85 en a priori 1:630, nek wat ruim maar niet verdikt, vlok geen bijzonderheden.
-1:20 a priori 1:500, nt: 4,2, punctie gb en guo gb
-1:110 a priori 1:240, nt door mij gemeten 3,3, elders leek het mee te vallen, toch verhoogd risico=>
punctie: tris.21
-bij combinatietest een nt van 5mm, direct voor punctie gegaan=> tris.18
-bij combinatietest nt niet te meten door ligging, duidelijk verdikt en vocht om foet=> punctie tris 21
Nu 26-7 bij een combinatietest een verdikte nek gezien, vocht om foetje en een verhoogd risico van
1.140.uitslag punctie komt nog.
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