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VOORWOORD
In 2012 is door het Rijnstate ziekenhuis Zevenaar besloten het huur contract met het VEZ niet te
verlengen. Op 1 februari 2013 heeft het VEZ haar intrek genomen in het Gezondheidscentrum van de
Fysiotherapie Sevenaer. Het ligt midden in het centrum van Zevenaar. Makkelijk te bereiken zowel
met eigen‐ als ook openbaar vervoer.
Zoals alle andere keren gaat ook nu mijn dank gaat uit naar mijn collega’ s Marja van Doesburg en
Herma Veldhorst en hun continue enthousiasme voor verbetering van zorg. Mee denken over de
‘problemen’ en het aanbieden van mogelijke oplossingen. Ik ben altijd bijzonder blij met hun
expertise en prettige samenwerking.
Corina Mateman heeft ook nu weer geredigeerd.
En mijn vader heeft wederom voor ‘the finishing touch’ gezorgd. Dank je wel pa!

Getekend: Judith Snelder, december 2014
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Hoofdstuk 1
Inleiding
Het aantal Structureel Echoscopisch Onderzoeken (SEO’s) is in vergelijking met 2011 (820 SEO’s)
lichtelijk aan het dalen, in 2012 nog 755 maar in 2013 689. Deze daling komt met name doordat de
gynaecologen in Zevenaar niet meer naar het VEZ verwijzen. Per 2013 is er geen dependance meer
van het VEZ in het Slingelandziekenhuis.
De daling geldt niet voor het aantal combinatietesten (NT’s): 215 in 2011, 191 in 2012 en 213 in
2013. Echter, in Nederland is er een tendens voor een lichte toename van het aantal
combinatietesten.
I.v.m. de nieuwe locatie van het VEZ in 2013 zijn er organisatorisch kleine wijzigingen geweest die
verderop in dit rapport omschreven worden.

Aantal SEO,
verwezen voor GUO
Seo's
2010
2011
2012
2013

Tot. aant.
889
820
755
689

Verw. aant.
62
82
46
40

In % van tot.
7,0%
10,0%
6,1%
5,8%
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Hoofdstuk 2
DOELSTELLING
Het VEZ heeft als doel optimale zorg te leveren aan de zwangere en haar partner, in het bijzonder
met betrekking tot het SEO en de combinatietest. Daarnaast vindt het VEZ belangrijk dat deze zorg in
een relatief kleine plaats zoals Zevenaar geboden moet blijven worden en het VEZ zal er alles aan
doen om dit zo te houden.
Zowel de kwaliteit van de echo zelf als de klantentevredenheid ziet het VEZ als zeer belangrijk. Beide
aspecten worden vastgelegd en geëvalueerd.
Wat de klanttevredenheid betreft krijgt iedere cliënt na de echo een mail met een korte enquete. De
uitslag hiervan komt op de website van het VEZ, onder “kwaliteit”. De echoscopisten kunnen geen
invloed uitoefenen op deze uitslag! We kunnen er trots op zijn dat er een bijzonder hoge
klantentevredenheid is!
Hieronder volgt een kopie van de website van het VEZ waarin een overzicht van de evaluaties te zien
is.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

Overzicht evaluaties
Hieronder ziet u de door onze cliënten ingevulde evaluaties.

Gemiddelde waardering (berekend uit 261 evaluaties)
Bovenkant formulier
Filter evaluaties en bereken opnieuw de gemiddelde cijfers.
Onderkant formulier

Bovenkant formulier
Evaluaties selecteren vanaf 15‐04‐2013 t/m 31‐12‐2013
Onderkant formulier
Gemak van het maken van de afspraak:
Wachttijd in de wachtkamer:
Uitleg tijdens het onderzoek:
Kreeg u antwoord op uw vragen:
Klantvriendelijkheid:

8,5
7,9
8,7
8,8
8,9

Hygiëne:
Vindbaarheid echocentrum:
Bereikbaarheid echocentrum:
Vindbaarheid op internet:
Begeleiding bij doorverwijzing:

8,7
8,5
8,6
8,1
8,8

Overall cijfer echo onderzoek:

8,7

Overall cijfer echo centrum:

8,4

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Dat naast de klanttevredenheid de organisatie van het centrum in zijn algemeenheid optimaal moet
functioneren is evident. Niet alleen de echoscopie zelf, maar ook bijvoorbeeld administratieve zaken
moeten goed lopen.
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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 vindt het VEZ een belangrijk aspect van de
organisatie.
Door middel van intensieve samenwerking met andere echocentra wordt de eventuele
kwetsbaar‐heid van een kleine organisatie niet als zodanig ervaren

Hoofdstuk 3
ORGANISATIE EN PROTOCOLLEN
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.
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 meegeven van het VEZ. Beide, zowel website als folder,
zijn geen aanvulling op de bestaande folders over de SEO en combinatietest. In de folder worden
m.n. praktische zaken van het echocentrum beschreven. De folder is in geen geval een vervanging
voor de landelijke folders over de combinatietest en het SEO.
Het maken van een afspraak kan de verwijzer zelf aanmaken maar, de cliënt kan ook tijdens
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bellen naar de secretaresse van het VEZ.
Echospreekuren van het VEZ Zevenaar: dinsdag avond en woensdag de hele dag en avond. Indien
nodig kunnen de maandag en de donderdagavond ook nog ingepland worden.
Indien op zeer korte termijn geen afspraak gerealiseerd kan worden, verwijst het VEZ naar het echo
centrum van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem (VES).
Met de volgende verwijzers wordt samengewerkt:
Verloskundigenpraktijk Zevenaar/Rijnwaarden
Verloskundigenpraktijk Duiven/Westervoort
Vroedvrouwenpraktijk Doesburg/Dieren
Verloskundigenpraktijk Montferland/Wehl
Echter, iedere zwangere die officieel gecounseld is voor een combinatietest of SEO is welkom in het
VEZ.
Bij aanvang van de echo vraagt de echoscopist naar de verwijsbrief. Daarnaast wordt er gevraagd of
de uitleg over het onderzoek door de counselor duidelijk is geweest en er wordt in het kort nogmaals
uitleg gegeven. Ook wordt gevraagd naar toestemming voor het gebruik van gegevens van het
onderzoek voor jaarcijfers, uitwisselen van gegevens d.m.v. Peridos en het gebruik van echo beelden
voor bijvoorbeeld scholing/toetsing.
De volgende mensen zijn werkzaam binnen het VEZ:
‐voor administratieve ondersteuning en telefonische bereikbaarheid wordt een extern bedrijf
ingeschakeld, te heten “Carins Care Center BV”.
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‐echoscopistes: Judith Snelder en vanaf Januari 2013 Herma Veldhorst (locatie Zevenaar). In geval
dat er vervanging nodig is en tijdens vakantietijd wordt er ook samengewerkt met Marja van
Doesburg van het VES.

3.1. AFWIJKENDE ECHO’S
Indien er sprake is van een afwijking of een verdenking op een afwijking regelt de echoscopist de
verwijzing voor een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO). De verwijzer wordt dezelfde dag nog
ingelicht zodat deze de cliënt en haar partner verder kunnen begeleiden.
Er wordt verwezen naar de afdeling prenatale diagnostiek van het Radboud Ziekenhuis Nijmegen en
van het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem.
Terugrapportage van de boven genoemde centra wordt bijgehouden door de echoscopist en de
secretaresse.
Alle casussen die voor een GUO worden verwezen worden circa twee keer per jaar samen met het
VES en Dagmar de Bruin (GUO echoscopist van de afdeling prenatale diagnostiek van het Radboud
Ziekenhuis) besproken. Cliënten worden hierover ingelicht en om toestemming gevraagd.
Bijzonderheden die geen indicatie zijn voor een GUO worden ook in dit rapport vermeld.
Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van iets vergrote pyela maar deze nog onder de 10 mm liggen. Of
verhoogde risico’s na de combinatietest zonder een verdikte NT.
Als een herhaling van het echo‐onderzoek nodig is (bijvoorbeeld voor revisie) maakt de echoscopist
de afspraak zelf.
Verwijzers worden hierover niet expliciet gebeld. Zij lezen dit in het echorapport dat ze na de
combinatietest of het SEO ontvangen.

3.2. ORGANISATIE/PROTOCOL COMBINATIETEST (2013)
Voor de combinatietest wordt er samen gewerkt met de KCHL van de Alysis Zorggroep Rijnstate.
Het VEZ adviseert om rond de 10 weken de biochemie te laten bepalen. De uitslag hiervan is dan al
bekend tijdens het maken van de echo. Vervolgens wordt na de echo de crl en de nt meting op de
uitslag van de biochemie genoteerd en weer teruggekoppeld naar het KHCL in Arnhem. Deze doet de
risico berekening voor Down, Patau en Edwards. De volledige uitslag van de combinatietest wordt
teruggekoppeld naar “Carins Care Center” en het VEZ krijgt het origineel per post.
De uitslag van de combinatietest wordt door de echoscopist zelf doorgebeld. In principe is de uitslag
de zelfde dag nog bekend.
Indien de biochemie nog niet is bepaald, vult de echoscopist een formulier in voor het KHCL voor de
aanvraag van de combinatietest. De uitslag van de test is dan 2 of 3 werkdagen later bekend.
De verwijzer krijgt de originele uitslag.
Bij een verhoogd risico wordt de verwijzer direct ingelicht zodat deze contact kan opnemen met
cliënt om op korte termijn een afspraak te maken voor verdere counseling.
Alleen als er sprake is van een verdikte nekplooi en of andere afwijkingen, verwijst de echoscopist
direct naar de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem of het Radboud
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Ziekenhuis Nijmegen. 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.
Er wordt ook altijd nog expliciet nagevraagd of bekend is dat de test <36 jaar en zonder verdere
indicatie vaak zelf betaald moet worden. Cliënt krijgt de rekening na de echo mee.

3.3. OPSLAG EN VERWERKING GEGEVENS
Na de echo worden beelden opgeslagen in “Dicom”.
Een verslag van de echo wordt in *“Vrumun” verwerkt. Het echo‐verslag en een retourformulier
worden mee gegeven aan de cliënt t.b.v. de verwijzer.
Cliënt wordt gevraagd om de enquête in te vullen, die per mail wordt verstuurd.
De echoscopist bewaart zelf een uitdraai van de agenda van de dag t.b.v. het jaarverslag
/terugkoppeling naar de SPN en een verslag voor de financiële administratie.
De retourinformatie, die bij voorkeur ouder dan 1 week post partum en jonger dan 6 wkn post
partum wordt ingevuld, 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 secretaresse van het VEZ houdt 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 respons van retourformulieren.
In 2012 zijn er 10 formulieren niet terug gestuurd (=1,3% van het totaal)
In 2013 zijn er 6 formulieren niet terug gestuurd (=0,9% van het totaal)
Met dank aan Carin Dannenberg, onze assistente, die voor deze mooie terugrapportage gezorgd
heeft.
Het bijhouden van jaarcijfers is onder verantwoordelijkheid komen te liggen van Carin Dannenberg
en het jaarverslag alsmede de terugrapportage ligt bij de manager van het echocentrum, Judith
Snelder.
Het VEZ verwerkt de meeste gegevens in Excel. Daarnaast is er een automatische verwerking in
Vrumun voor Peridos.

*Vrumun: computerprogramma voor echocentra en verloskundigenpraktijken
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HOOFDSTUK 4
KWALITEIT
De kwaliteit van zorg wordt op meerdere manieren getoetst:
*D.m.v. enquêtes vragen wij de cliënt om feedback.
*Ieder half jaar worden bijzonderheden uitvoerig besproken samen met het VES, alle 3 de
echoscopisten en Dagmar de Bruin.
*D.m.v. nascholingen en hands‐on‐trainingen ( 1 tot 2 keer per jaar gegeven door Dagmar de
Bruin)worden de echoscopistes gestimuleerd de kwaliteit van de echo te verbeteren.
*Judith Snelder heeft zich bij de Fetal Medicine Foundation gecertificeerd voor de “nt meting”,
meting flow “ductus venosus”, meting flow “ tricuspidales”, aantonen “neusbotje”,
meting flow “arteria uterina” en “arteria umbilicales”en het meten van de “facial angle”.
*De SPN vraagt jaarlijks beelden op van het SEO en de NT meting en beoordeelt deze. Alleen bij
een voldoende beoordeling mag de echoscopist het SEO en of de NT meting uitvoeren.
*De echoscopistes zijn allen lid van de KNOV (beroepsgroep verloskundigen) en de BEN
(beroepsgroep echoscopisten) en staan in het kwaliteitsregister van deze beroepsgroepen.
Om in het kwaliteitsregister te staan moeten er voldoende nascholingen/ congressen/
bijeenkomsten en vergaderingen worden bijgewoond:
Nascholingen/congressen 2012/2013 Herma Veldhorst:
Januari 2012, cursus “Foetale bewaking” UMCU
Januari 2012, Lustrum symposium “Werkgroep foetale echoscopie”
Maart 2012, Lustrum symposium prenatale screening SPN
Maart 2012, Visitatie door SPN, geïnterviewd
April 2012, Werkoverleg VES & VEZ
Mei 2012, Handson training van mevr. D. de Bruijn, derdelijn echoscopiste en docente.
Juli 2012, Werkoverleg VES & VEZ
September 2012, Casuïstiek en Theorie o.l.v. mevr. D. De Bruijn, derdelijn echoscopiste
en docente.
Oktober 2012, wetenschappelijke lezing opsporing foetale groeivertraging (KNOV)
Oktober 2012, Werkoverleg VES & VEZ
Oktober 2012, Lustrum symposium VES “Prenatale screening, wiens keuze?”
georganiseerd en bijgewoond.
November 2012, symposium van de BEN “De 1ste trimesterscan, zijn we klaar voor de
toekomst”
December 2012, Handson training van mevr. D. de Bruijn, derdelijn echoscopiste en
docente.
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Januari 2013, symposium "Het foetale skelet van echoscopie tot diagnose & prognose"
Januari 2013, hands‐on training o.l.v. mevrouw D. de Bruijn, derdelijn echoscopiste
Januari 2013, werkoverleg VES en VEZ
Februari 2013, meegelopen op afdeling PNDT van het Radboud UMC met hands‐on
Juni 2013, Practicum hartafwijkingen in het AMC
Juni 2013, 12th World Congress in Fetal Medicine van de FMF
September 2013, Casuïstiek bespreking o.l.v. mevrouw D. de Bruijn, derdelijn echoscopiste
Oktober 2013, Regionale bijeenkomst Prenatale Screening van de SPN
November 2013, Refereermiddag PNDT Radboud UMC
November 2013, Foetale echocardiografie "van vier‐kamerbeeld tot gecorrigeerde transpositie"

Nascholingen/congressen 2012/2103 Judith Snelder
Januari 2012, Lustrum symposium “Werkgroep foetale echoscopie”
April 2012, Werkoverleg VES & VEZ

April 2012, symposium “Klein of groeivertraagd?”
Mei 2012, Hands‐on training van mevr. D. de Bruijn, derdelijn echoscopiste en docente
Mei 2012, wetenschappelijk deel vd 24ste Algemene Ledenvergadering BEN
Juni 2012, FMF World congress
Juli 2012, Werkoverleg VES & VEZ
Augustus 2012, certificaat FMF theoretical course “the 11‐13 weeks scan”
September 2012, Casuïstiek en Theorie o.l.v. mevr. D. De Bruijn, derdelijn echoscopiste en docente.
Oktober 2012 Werkoverleg VES & VEZ
Oktober 2012, Lustrum symposium VES “Prenatale screening, wiens keuze?”
georganiseerd en bijgewoond
November 2012, lustrumsymposium BEN “de 1ste trimesterscan, zijn we klaar voor de
toekomst?”
December 2012, FMF advances in Fetal Medicine Course
December 2012, Hands‐on training van mevr. D. de Bruijn, derdelijn echoscopiste en
docente

Januari 2013, symposium "Het foetale skelet van echoscopie tot diagnose &
prognose"
Januari 2013, hands‐on training o.l.v. mevrouw D. de Bruijn, derdelijn echoscopiste
Januari 2013, werkoverleg VES en VEZ
Maart 2013, FMF certificate of attendance “ cervical assessment”
Mei 2013, FMF certificate of attendance theoretical course “antenatal surveillance, Doppler
in ultrasound”
Juni 2013, FMF certificate of competence “Doppler in ultrasound”
Juni 2013, FMF World Congress in Fetal Medicine
Augustus 2013, FMF certificate “assessment of ductus venosus flow”
September 2013, FMF certificate “measurement of nuchal translucency”

September 2013, Casuïstiek bespreking o.l.v. mevrouw D. de Bruijn, derdelijn
echoscopiste
Oktober 2013, FMF certificate of attendance “ Basic fetal echocardiography”

Oktober 2013, Regionale bijeenkomst Prenatale Screening van de SPN
November 2013, deelname “practicum hartafwijkingen” AMC
December 2013, e‐learning “normale foetale anatomie vd nieren”
December 2013, FMF “advances in Fetal Medicine course”
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HOOFDSTUK 5
VERRICHTINGEN/AFWIJKINGEN EN VERWIJZINGEN
In totaal zijn er in het VEZ in 2012: 755 en in 2013: 689 SEO’s gemaakt. In 2012: 191 en in 2013: 185
NT metingen / combinatietesten.

COMBINATIETESTEN 2012
Totaal 191 cliënten gezien in het VEZ. Hiervan 2 x geen combinatietest gedaan: 1 x geen hartactie
meer en 1 x zag cliënt af van test i.v.m. eigen kosten.
Uiteindelijk 189 combinatietesten gedaan waarvan er 9 x sprake was van een verhoogd risico = 4,8%
(in 2011 6%).
Van de 189 cliënten waren er 37 ouder dan 36 jaar. De jongste was 19 jr. en de oudste 47 jr.
Als we het aantal SEO’s (755) nemen als totale populatie (er is een nagenoeg 100% deelname van het
SEO, echter het aantal cliënten die een GUO hebben gehad is onbekend) dan heeft <25% van de
populatie een combinatietest laten doen.

Verhooogde risico’s 1STE KWARTAAL
Februari :Bij een amenorroe duur van 11+5 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 27‐09‐1976
a priori risico 1:180). Er is sprake van een gemelli graviditeit. Lab niet bij ons bekend.
Bij foetus A is de CRL 50 mm en de NT 2,5mm. Bij foetus B is er een CRL van 52mm en een
NT van 2,3mm.
Er is bij foetus A sprake van een verhoogd risico op alle 3 de trisomieën (T21 1:45/ T18
1:170 / T13 1:180).
Bij foetus B geeft alleen op Down een verhoogd risico (1:85).
Er wordt gekozen voor een vruchtwaterpunctie.
Uitkomst: beide normaal vrouwelijk DNA profiel
Februari: Bij een amenorroeduur van 12+2 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 13‐06‐1978, à
priori risico 1:320). De CRL is 60 mm een NT van 1,9mm. Echoscopisch geen
bijzonderheden te zien.
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Zowel PAPP‐A als HCGB zijn verlaagd.
Er is sprake van een verhoogd risico op Edwards: 1:75.
Uitslag CVS: er is sprake van het Edwards Syndroom=> TOP
Verhoogde risico’s 2DE KWARTAAL
April

: Bij een amenorroeduur van 11+4 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 18‐04‐1976, à
priori risico 1:190). De CRL is 50mm en de NT 1,8mm PAPP‐A verlaagd en HCGB verhoogd.
De kans op het Down Syndroom is verhoogd (1:20).
CVS geen bijzonderheden en ook het SEO geen bijzonderheden. Post partum geen
bijzonderheden vermeld.

Mei

:Bij een amenorroeduur van 11+6 is de combinatietest gedaan ( geb. cliënt 12‐08‐1977,
a priori risico ?). De CRL is 58.0 mm en de nt NT 4,2 mm. Er wordt voor een CVS gekozen
en hieruit blijkt dat de foetus het Down Syndroom heeft. De zwangerschap is afgebroken.

Mei

:Bij een amenorroeduur van 12+2 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 28‐05‐1974,
à priori risico 1:120). De CRL is 55.0 mm en de NT 2,6mm. PAPP‐A is verlaagd en HCGB
iets verhoogd. De kans op Down Syndroom is verhoogd: 1:20. CVS: normaal profiel.
Bij het SEO geen bijzonderheden gezien.
Post partum geen bijzonderheden vermeld.

Verhoogde risico’s 3de KWARTAAL
Oktober

:Bij een amenorroeduur van 13+2 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 29‐09‐1974
à priori risico 1:120). De CRL is 62,4 en de NT van 1,6 mm. PAPP‐A is verlaagd en de
HCGB verhoogd. De kans op Down Syndroom is verhoogd: 1:30.
CVS: geen trisomie. QF‐PCR: 22q13 deletie => zwangerschap is afgebroken.

Verhoogde risico’s 4de KWARTAAL
November :Bij een amenorroeduur van 12+1 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 04‐01‐
1970, à priori risico 1:35). De CRL is 67,0 mm en de NT 2,4 mm. PAPP‐A verhoogd, HCGB
normaal. Kans op Down Syndroom is verhoogd 1:120. Cliënt wenst geen invasieve
diagnostiek. Het SEO is normaal. À terme een gezonde baby geboren.
December :Bij een amenorroeduur van 12+1 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 07‐08‐1968,
à priori risico 1:20). De CRL is 54,8 mm en de NT 1.0 mm. PAPP‐A is verlaagd en HCGB
verhoogd. Kans op Down Syndroom is verhoogd: 1:75. CVS: normaal mannelijk DNA
profiel. QF‐PCR ook geen bijzonderheden. À terme een gezonde baby geboren.
December :Bij een amenorroeduur van 12+1 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 07‐03‐1974,
à priori risico 1:100). De CRL is 59,0 mm en de NT 2,1 mm. PAPP‐A verlaagd en HCGB
licht verhoogd. Kans op Down Syndroom verhoogd: 1:100. Wenst geen invasieve
diagnostiek. Het SEO is normaal en post partum geen bijzonderheden vermeld.
Van de 9 combinatietesten met een verhoogd risico
‐hadden 7 personen een leeftijd van >36
‐waren er 3 foetussen afwijkend = 33,3% van de verhoogde risico’s (= 1,6% van de totale aantal
combinatietesten)
12

*1x een verdikte nek (4,2mm), leeftijd cliënt >36=> T21
* 1x geen verdikte nek, leeftijd cliënt 33 jr, biochemie sterk afwijkend =>T18
*1x geen verdikte nek, leeftijd cliënt 38 jr, biochemie sterk afwijkend=> 22Q13 deletie
Alle 3 de zwangerschappen zijn afgebroken.
Alle combinatietesten zonder een verhoogd risico gaven verder ook geen bijzonderheden, niet bij het
SEO en niet na de geboorte.
COMBINATIETESTEN 2013
Er zijn 213 combinatietesten gedaan waarvan er 9 x sprake was van een verhoogd risico = 4,2% (in
2011 6%, 2012 4,8%).
Van de 213 cliënten waren er 40 ouder dan 36 jaar. De jongste was 19 jr. en de oudste 42jr.
Als we het aantal SEO’s (698) nemen als totale populatie (er is een nagenoeg 100% deelname van het
SEO, echter het aantal cliënten die een GUO hebben gehad is onbekend) dan heeft 30,5% van de
populatie een combinatietest laten doen.
Verhoogde risico’s 1ste kwartaal:
Januari

:Bij een amenorroeduur van 12+1 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 09‐09‐
1976, à priori risico 1:570). De CRL is 52,2 mm en de NT 3,8 mm. Zowel PAPP‐A als
HCGB verhoogd. Kans op Down Syndroom is verhoogd 1:5. Cliënt wenst geen invasieve
diagnostiek. Het GUO is normaal. Post partum geen bijzonderheden vermeld.

Februari

:Bij een amenorroeduur van 13+2 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 29‐09‐1974
à priori risico ?). De CRL is 56,5 en de NT niet te meten. PAPP‐A is verlaagd en de
HCGB verhoogd. Daarnaast zijn er multipele afwijkingen te zien: hygroma colli,
omphalocèle, afwijkende stand benen/voeten. I.v.m. de gevonden afwijkingen wordt er
direct verwezen naar het Radboud ZH te Nijmegen. Hier worden de echoscopische
bevindingen bevestigd.
CVS: T21=> zwangerschap is afgebroken.

Maart

:Bij een amenorroeduur van 11+0 (?) is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 02‐06‐
1979, à priori risico 1:300). De CRL is 49,8 mm en de nt NT 2,3 mm. Er is geen neusbotje
zichtbaar. PAPP‐A is verlaagd en de HCGB verhoogd. Kans op Down Syndroom is
verhoogd: 1:10. Cliënt wenst geen invasieve diagnostiek. Het SEO is normaal ( geen
softmarkers Down gezien) en er worden post partum geen bijzonderheden vermeld.

Maart

:Bij een amenorroeduur van 12+3 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 19‐03‐
1981, à priori risico 1:430). De CRL is 59,4 mm en de nt NT 3,5 mm. PAPP‐A en de HCGB
verhoogd. Kans op Down Syndroom is verhoogd: 1:45.
Cliënt wenst geen invasieve diagnostiek. Wensen ook geen GUO. Het SEO is normaal
(geen softmarkers Down gezien) en er worden post partum geen bijzonderheden
vermeld.

Verhoogde risico’s 2de kwartaal:
Mei

Juni

:Bij een amenorroeduur van 11+4 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 03‐11‐
1984, à priori risico 1:640). De CRL is 48,9 mm en de nt NT 1,9 mm. PAPP‐A en de HCGB
verlaagd.
Kans op Down Syndroom is verhoogd: 1:170.
Cliënt wenst geen invasieve diagnostiek wel een GUO. Deze is normaal (geen
softmarkers Down gezien) en er wordt à terme een gezonde zoon geboren.
:Bij een amenorroeduur van 12+6 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 23‐10‐1974
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à priori risico 1:100). De CRL is 65,5 en de NT 3,2 mm. PAPP‐A is verlaagd en de
HCGB verhoogd. Risico op Down Syndroom is verhoogd: 1:15
CVS: T21=> zwangerschap is afgebroken.

Juni

:Client wordt verwezen door de eerstelijns verloskundige omdat deze een verdikte
nekplooi vermoedt.
Bij een amenorroeduur van 11+5 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt
26‐02‐1978, à priori risico 1:220). De CRL is 50,4 mm en de nt NT 2,7 mm. PAPP‐A
verhoogd en de HCGB verlaagd. Kans op Down Syndroom is verhoogd: 1:80.
Cliënt wenst geen invasieve diagnostiek. Bij het SEO is er twijfel over het 3de ventrikel,
deze is zichtbaar. GUO laat een wat ruime Cavum Vergae zien. Heeft verder geen
consequenties. Post partum geen bijzonderheden vermeld.
Verhoogde risico’s 3de kwartaal
Oktober

:Bij een amenorroeduur van 13+0 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 18‐09‐
1976, à priori risico 1:150). De CRL is 68,1 mm en de nt NT 3,8 mm. PAPP‐A verlaagd en
de HCGB verhoogd. I.v.m. de verdikte NT wordt er direct naar het Radboud ZH te
Nijmegen verwezen.
Kans op T21: 1:170/ T18 1:85/ T13 1:35.
CVS en GUO geen bijzonderheden en er worden post partum geen bijzonderheden
vermeld.

Novermber:Bij een amenorroeduur van 12+6 is de combinatietest gedaan (geb. cliënt 05‐07‐
1986, à priori risico 1:770). De CRL is 69,2 mm en de nt NT 2,4 mm. PAPP‐A en de HCGB
verlaagd.
Kans op Edwards Syndroom is verhoogd: 1:200.
CVS geen bijzonderheden. Ook het SEO is normaal en er wordt bij 31+1 weken
amenorroeduur een zoon geboren van 1700 gr (rond de P70). Verder geen
bijzonderheden vermeld.
Van de 9 combinatietesten met een verhoogd risico:
‐hadden 3 personen een leeftijd van >36
‐waren er 2 foetussen afwijkend (= 22,2% van het totaal aantal verhoogde risico’s en 0,9% van het
totaal aantal combinatietesten. In 2012 resp. 33,3 en 1,6%)
* 1 x multipele echoscopische afwijkingen, leeftijd cliënt 36, afwijkende biochemie => T21
* 1 x ruime nt van 3,2mm, biochemie afwijkend, leeftijd cliënt >36 =>T21
In beide gevallen is de zwangerschap afgebroken.
Alle combinatietesten zonder verhoogd risico gaven verder, bij het SEO en na de geboorte, geen
bijzonderheden.
Alle combinatietesten zonder een verhoogd risico gaven verder geen bijzonderheden, niet bij het SEO
en niet na de geboorte.
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SEO 2012/2013
Van de 755 SEO’s uit 2012 zijn er 46 doorgestuurd voor een GUO = 6,1% (in 2011 10,2%).
Er is zowel naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen als het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem
verwezen. Bij 8 casussen is bewust gekozen voor SEO ipv GUO ondanks indicatie GUO.
1 Casus niet door ons echocentrum verwezen voor GUO omdat bij het SEO geen bijzonderheden te
zien waren buiten wat ruimer vruchtwater. Daarna gezien door een tweedelijns gynaecoloog en deze
heeft verwezen voor GUO i.v.m. het ruime vruchtwater. Bij de GUO zijn er geen bijzonderheden te
zien geweest buiten wat ruimer vruchtwater en post partum geen bijzonderheden vermeld bij de
baby.
Bij 13 casussen werd er doorverwezen i.v.m. sonomarkers waarvoor indicatie GUO.
Bij 22 casussen werd er doorverwezen i.v.m. verdenking op een afwijking.
Bij 9 casussen werd er getwijfeld, mogelijk een afwijking te zien.
Bij 0 casussen bleek er achteraf sprake van een indicatie GUO.
Bij 8 casussen bewust gekozen voor SEO i.p.v. GUO ondanks indicatie GUO.
Bij 2 casussen was er sprake van een incomplete SEO en hiervoor indicatie GUO. Alle door slechte
beeldvorming t.g.v. maternale adipositas. SEO leek normaal, GUO gaf ook geen bijzonderheden.
Van de 689 SEO’s uit 2013 zijn er 40 verwezen voor een GUO = 5,8 % (in 2012 6,1% en in 2011
10,2%)
Bij 22 casussen bewust gekozen voor SEO i.p.v. GUO ondanks indicatie GUO.
Bij 19 casussen werd er doorverwezen i.v.m. sonomarkers waarvoor indicatie GUO.
Bij 14 casussen werd er doorverwezen i.v.m. verdenking op een afwijking.
Bij 4 casussen werd er getwijfeld, mogelijk een afwijking te zien.
Bij 5 casussen bleek er achteraf sprake van een indicatie GUO. Waarvan 3 ook een GUO hebben
gehad.
Bij 22 casussen bewust gekozen voor SEO i.p.v. GUO ondanks indicatie GUO.
Bij 1 casussen was er sprake van een incomplete SEO en hiervoor indicatie GUO. Ook hier wederom
sprake van slechte beeldvorming t.g.v. adipositas. Bij het SEO geen bijzonderheden te zien en bij het
GUO idem.

VERWEZEN VOOR GUO I.V.M. SONOMARKER(S) 2012 13 casussen = 1,7% van het totaal aantal SEO’s
(in 2011 2,7%) en 28,3% van het aantal verwijzingen voor GUO (in 2011 26,8%)
Januari Casus 1: G1, 33 jr. Cominatietest geen verh. risico. Bij 19+1 beiderzijds plexus choroïdeus
cystes en beide pyela >5mm (5,5 en 5,7mm). I.v.m. >1 sonomarker GUO geadviseerd. Bij
GUO beeld bevestigd. Revisie bij 32 wkn geen choroïdeus cystes en ook geen pyelectasie
meer te zien.
Uikomst: á terme een zoon van 3500 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Casus 2: G1, 33 jr. Cominatietest geen verh. risico. Bij 20+4 alleen een SUA gezien.
GUO bevestigt het beeld.
Uitkomst: á terme een dochter van 3380 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
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Casus 3: G2P1, 31 jr. Cominatietest geen verh. risico. Bij 19+6 wordt een echodens
darmpakket gezien en beide pyela >5mm (5,5 en 5,9mm).
I.v.m. >1 sonomarker GUO geadviseerd.
Bij GUO beeld bevestigd. Ouders wensen geen invasieve diagnostiek.
Revisie bij 34 wkn geen bijzonderheden meer te zien.
Uikomst: á terme een zoon van 4440 gr (bij 41+3=P80/P85)geboren in prima conditie
zonder zichtbare afwijkingen.
Maart Casus 4: G2P1, 29 jr. Combinatietest geen verhoogd risico. Door een voorgaande
zwangerschapsafbreking i.v.m. 22Q11 deletie is er eigenlijk een indicatie voor een GUO.
Mensen wensen toch een SEO (de zelfde echoscopist die de afwijking bij het eerste kindje
had ontdekt). Bij de SEO alleen een “white spot” in het hart te zien. Aanstaande ouders
hierdoor toch wat onzeker geworden en wensen alsnog een GUO. Het beeld werd bevestigd.
Uitkomst: à terme een dochter van 3500gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
April

Casus 5: G2P1, 30 jr. Bij 20+3 een verkort femur gezien (<P3). Wel bij conclusie vermeld
dat cliënt zelf klein is ( 150m) dus waarschijnlijk een SGA. Bij GUO beeld bevestigd (femur
<P5).
Ouders wensen geen invasieve diagnostiek.
Uitkomst: á terme een baby van 3670 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.

Mei

Casus 6: G1, 25 jr. Bij 18+1 re. een plexus choroïdeus cyste te zien en in het li. ventrikel een
echodense focus. I.v.m. >1 sonomarkers GUO geadviseerd. Bij GUO alleen echodense focus
in het hart bevestigd. Geen verder onderzoek gedaan.
Uitkomst: á terme een zoon van 3120 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.

Juni

Casus 7: G1, 29jr. Bij 19+4 alleen maar een SUA te zien. Beeld wordt bij GUO bevestigd.
Uitkomst: á terme een dochter geboren van 3085 gr in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.

Juli

Casus 8: G1, 24jr. Bij 19+6 een SUA te zien maar ook verkorte pijpbeenderen. Verder geen
bijzonderheden. Bij het GUO wordt dat beeld bevestigd. Amnionpunctie geen
bijzonderheden.
Vervolg echo’s blijft groei, m.n. pijpbeenderen onder de P5 maar groei is wel symmetrisch
en een mooie groei curve.
Uitkomst: à terme een zoon geboren van 2350 gr <P2,3 ( 46 cm lang=> SGA?) verder in
goede conditie en zonder zichtbare afwijkingen.

Augustus Casus 9: G2P1, 30 jr. Bij 19+5 alleen een SUA te zien. GUO bevestigt het beeld.
Uitkomst: á terme een zoon van 3580 gr. geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
September Casus 10: G1, 23 jr. Bij 20+3 alleen een SUA. GUO bevestigt het beeld.
Uitkomst: á terme een dochter van 2840 gr (bij 37+2=P50) in prima conditie zonder
zichtbare afwijkingen.
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Casus 11: G1, 24 jr. Bij 19+6 bij het SEO multipele “Whitespots” te zien. M.n. bij
mitralisklep. Deze lijkt normaal te functioneren. I.v.m. vele echodense foci rondom
mitralisklep GUO geadviseerd. Deze gaf het zelfde beeld, geen afwijkingen.
Uitkomst: á terme een dochter van 3412 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Casus 12: G1, 30 jr. Bij 20+0 alleen een echodens darmpakket te zien. Dochtertje van cliënt
heeft onlangs, mogelijk, de 5de ziekte (Parvo B19) doorgemaakt. Geen andere sorftmarkers.
I.v.m. iets bescheiden biometrie wordt naast het GUO een groei echo geadviseerd (cliënt is
zelf 160 en 54 kg) GUO bevestigd het beeld. TORCH en amnionpunctie verricht. Beide
onderzoeken geven geen afwijkingen.
Uitkomst: á terme een dochter van 2935 en 47 cm geboren (SGA?) in prima conditie zonder
zichtbare afwijkingen.
Casus 13: G4P3, 40jr. Bij 20+3 alleen een SUA. Hart wat lastig te beoordelen door ligging
(VSD?). GUO bevestigd het beeld van SUA, niet van VSD.
Uitkomst: onbekend

VERWEZEN VOOR GUO IVM SONOMARKER(S) 2013 19 casussen = 2,8% van alle SEO’s (in 2012
1,7%, in 2011 2,7%). En 40,4 % van het aantal GUO verwijzingen (in 2012 25,5% en in 2011 26,8%)
Januari Casus 1: G1, 36 jr. Combinatietest geen bijzonderheden. Bij 20+0 bij het SEO alleen een SUA
gezien. GUO bevestigt het beeld.
Uitkomst: á terme een zoon van 3365 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Maart

Casus 2: G1, 35 jr. Bij 19+4 bij het SEO verkort femur gezien (<P5). Beide ouders klein.
Verder geen andere softmarkers te zien. GUO van 22‐3‐2013 geen bijzonderheden en
normale biometrie. Herhaling GUO op 26‐6‐2013 inderdaad verkorte femur (<P3).
Wensen geen invasieve diagnostiek.
Uitkomst: á terme een dochter van 3160 gr en 47 cm lengte geboren in prima conditie
zonder zichtbare afwijkingen.
Casus 3: G2, 32 jr. Bij 19+0 bij het SEO alleen een SUA gezien. GUO
bevestigt het beeld met daarnaast een “rechter aortaboog” en mogelijk een VSD.
Bij herhaling van het GUO geen VSD meer zichtbaar.
Uitkomst: á terme een zoon van 3450 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.

April

Casus 4: G1, 25jr. Bij 20+5 bij het SEO alleen een SUA gezien. GUO bevestigt dit beeld.
Uitkomst: á terme bij 41+3 een zoon van 3120 geboren in prima conditie en zonder
zichtbare afwijkingen.
Casus 5: G1, 24 jr. Bij 20+ bij het SEO een SUA te zien en daarnaast zijn beide pyela licht
verwijd. Ureteren lijken iets te vervolgen. Bij de mannelijke foetus geen “keyhole” te zien.
GUO bevestigt het beeld. Bij herhaling van het GUO geen verwijde pyela meer te zien.
Uitkomst: á terme een zoon van 3460 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
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Casus 6: G2 P1, 33 jr. Bij het SEO wat echodense darmpakket te zien. Niet “as white as bone”.
Voor de zekerheid een GUO geadviseerd. GUO bevestigt het beeld niet.
Uitkomst: á terme een dochter geboren van 3750gr in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Casus 7:G1, 27 jr. Bij het SEO milde pyelectasie te zien, daarnaast een “white spot” in het
hart
en iets echodense darmen ( niet “as white as bone” ) biometrie alleen de fac ad ruime kant
(P90). Bij het GUO alleen de milde pyelectasie gezien waarvoor herhaling van de echo bij
32/34 wkn. Bij de revisie (in een ander ziekenhuis) geen pyelectasie meer zichtbaar.
Uitkomst: á terme een zoon van 4798gr (>P97,7) in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Mei

Casus 8:G4P0, 25 jr. Bij het SEO alleen een SUA te zien. Bij het GUO wordt het beeld
bevestigd.
Uitkomst: bij 37+3 wkn een zoon van 2850gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.

Juni

Casus 9: G1, 24 jr. Bij het SEO een echodens darmpakket te zien met peristaltiek.
Bij het GUO het zelfde beeld. Geen punctie verricht. Wel geprikt op TORCH en Parvo B19.
Waarbij Parvo positief wordt bevonden. Bij 35 wkn herhaling GUO: darmlis colon nog steeds
echodens aspect maar geen peristaltiek.
Uitkomst: á terme een zoon geboren met normaal gewicht en een goede start en zonder
zichtbare afwijkingen.
Casus 10: G2P1, 33 jr. Bij het SEO alleen een SUA te zien. Bij het GUO wordt het beeld
bevestigd.
Uitkomst: á terme een dochter geboren, geboortegewicht rond P40, in prima conditie en
zonder zichtbare afwijkingen.
Casus 11: G2P1, 33 jr. Bij het SEO wordt een echodens darmpakket gevonden. Verder geen
andere softmarkers. Bij het GUO wordt het beeld bevestigd. TORCH en Parvo B19 geprikt.
Geen invasieve diagnostiek verricht. Geen bijzonderheden gevonden. Herhaling van het GUO
bij 31+6 wkn nog iets echodens darmpakket maar geen verwijding darmen en of peristaltiek.
Uitkomst: á terme een zoon geboren van 3620gr in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.

Juli

Casus 12: G1, 21 jr. Bij het SEO echodense darmen te zien (niet “as white as bone”). Beeld
wordt bij het GUO bevestigd. Geen verder onderzoek verricht.
Uitkomst: á terme een baby geboren in prima conditie en zonder zichtbare afwijkingen.
Gewicht onbekend.

Augustus Casus 13: G1, 36 jr. Combinatietest geen bijzonderheden.
Bij het SEO alleen een SUA te zien. Bij het GUO wordt dit beeld bevestigd. Biometrie geen
bijzonderheden.
Uitkomst: bij 38+3 een meisje geboren van 4020 gr (>P97,5). Bij de bevalling een
schouderdystocie. Geen zichtbare beschadiging bij moeder en kind.
Casus 14: G1, 24 jr. Bij 20+2 bij het SEO alleen een SUA te zien. Bij het GUO wordt het beeld
bevestigd.
Uitkomst: á terme een dochter van 3310gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
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Casus 15: G2P1, 27 jr. Bij 20+6 bij het SEO unilateraal milde pyelectasie gezien. Bij het GUO
wordt dit beeld bevestigd. Bij de revisie in eigen echocentrum geen bijzonderheden
geconstateerd.
Uitkomst: á terme een dochter van 3660 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Oktober Casus 16:G3P2, 33 jr. Bij het SEO worden echodense darmen gezien. Verder geen andere soft
markers. Bij het GUO worden de darmen niet “ as white as bone” afgegeven. Geen verder
onderzoek verricht.
Uitkomst: á terme een dochter van 3335 gr. geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
December Casus 17:G1, 23 jr. Bij het SEO re een milde hydronefrose te zien en een marginale insertie
van de navelstreng. Bij het GUO wordt dit beeld bevestigd. Bij de herhaling van de GUO
rechts een pyelum van 12 mm gezien. Links geen bijzonderheden.
Uitkomst: á terme een dochter geboren van 3240 gr. met re. hydronefrose waarvoor
behandeling.
Casus 18: G1, 20 jr. Bij het SEO bilateraal milde hydronefrose te zien. Verder geen
bijzonderheden. Bij het GUO wordt dit beeld bevestigd. Herhaling van de echo bij 32 weken
geen bijzonderheden meer.
Uitkomst: á terme een zoon geboren van 3440 gr. in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Casus 19: G1, 19 jr. Bij het SEO een SUA te zien en echodense darmen (bekend met
bloedverlies in het eerste trimester). Bij het GUO alleen een SUA te zien.
Uitkomst: bij 37 wkn wordt een zoon van 2520 gr. geboren (P16/P20) in prima conditie en
zonder zichtbare afwijkingen.
Zowel in 2012 als in 2013 zijn er, na het vinden van 1 softmarker, geen ernstige aangeboren
afwijkingen opgespoord. Alle kinderen met verkorte pijpbeenderen bleken SGA of IUGR en geen
genetische afwijking. En buiten een aantal keer hydronefrose geen andere afwijkingen bekend.

VERWEZEN VOOR GUO VERDENKING AFWIJKING 2012 22 casussen = 2,9% van het totale aantal
SEO’s (in 2011 2,7% ) en 47,8% van het totale aantal verwijzingen voor GUO (in 2011 26,8%)
Januari Casus 1: G1, 23 jr. Bij het SEO, in het beeld van het 3 vvieuw, lijkt de aorta breder/of net zo
breed als de arteria pulmonalis. Verder geen afwijkingen te zien. Bij het GUO wordt het
beeld bevestigd. Over de uitstroombanen normale flow en normale diameters van het hart.
Bij 30 wkn wordt de GUO herhaald en geeft hetzelfde beeld.
Uitkomst: à terme een dochter van 3450 gr. geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Casus 2: G3P1, 30 jr. Bij het SEO een transpositie van de grote vaten te zien, daarnaast een
VSD waar mogelijk de art.pulmonalis op “overrijd”. GUO bevestigt het beeld van de
transpositie en het VSD, niet van de overrijdende art. pulmonalis.
Uitkomst: à terme in UMC een dochter van 3000 gr. geboren met omschreven afwijking.
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Februari Casus 3: G1, 30 jr. Bij het SEO, in het beeld van het 3vvieuw, lijkt de aorta breder/of net zo
breed als de arteria pulmonalis. Verder geen afwijkingen te zien. Bij het GUO wordt het
beeld bevestigd. Over de uitstroombanen normale flow en normale diameters van het hart.
Bij 25+6 wkn wordt het GUO herhaald en geeft het zelfde beeld.
Uitkomst: bij 36+6 een dochter van 2900gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Maart

Casus 4: G2P1, 29 jr. Bij het SEO pes equinovarus te zien. Daarnaast een bescheiden
biometrie. Verder geen bijzonderheden te zien. GUO bevestigd het beeld van de pes, de
biometrie geen bijzonderheden alleen wat kleiner caput. Bij 25+ herhaling echo in ons
centrum i.v.m. de bescheiden biometrie. De groei curve lijkt af te buigen.
wederom een echo in het Radboud geadviseerd. Hier wordt de afbuigende curve niet
bevestigd.
Uitkomst: bij 40 wkn een dysmature dochter van 2760gr (<P3) geboren met pes
equinovarus maar verder in prima conditie zonder andere zichtbare afwijkingen.

April

Casus 5: G3P1, 30 jr. Bij het SEO onderin de buik darmlissen te zien. Geen peristaltiek of
densiteit. Bij het GUO net achter blaas rectum wat geprononceerd aantoonbaar maar dit valt
binnen het normale spectrum.
Uitkomst: à terme een dochter van 3770gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.

Mei

Casus 6: G2P1, 34 jr. Bij het SEO twijfel over transpositie van de grote vaten. De
art. pulmonalis erg dun en aorta lijkt verwijd. 3 vvieuw afwijkend. In verband met maternale
adipositas is er slechte beeldvorming.
Bij de GUO lijkt het meest waarschijnlijk een pulmonalisatresie met een VSD met een
hypoplastisch pulmonaalsysteem. Maar een truncus arteriosus staat ook nog in de DD. Uit de
amnionpunctie blijkt de foetus een 22Q11 deletie te hebben.
Uitkomst: zwangerschapsafbreking.
Casus 7: G1, 28 jr. Bij het SEO een dikke nek te zien. Daarnaast de lange pijpbeenderen <P3
en bij zowel voeten als handen oedeem. De foetus is van het vrouwelijk geslacht. Bij het GUO
wordt het beeld bevestigd en de uitslag van de amnionpunctie is het Turner Syndroom.
Uitkomst: bij 38+5 wkn een dochter van 2720gr geboren met beschreven afwijking.
Casus 8: G1, 30 jr. Bij het SEO wordt achter de maag en verder naar onderen een echolucente
ruimte gezien. Aan de onderkant ook iets echodense omtrek. Bij het GUO wordt dit beeld
niet als afwijkend beschouwd.
Uitkomst: bij 37+1wkn een zoon van 2845gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Casus 9: G2P1, 35 jr. Bij het SEO een “white spot” in het hart gezien. Daarnaast zijn beide
pyela iets ruimer (rond de 6mm) en lijkt de aorta na de klep wat breder uit te lopen.
Daarnaast is er sprake van een placenta preavia.Verder geen bijzonderheden te zien.
Bij het GUO ook de “white spot”, verwijde pyela en placenta praevia gezien. Geen abnormaal
beeld aorta.
Uitkomst: à terme een zoon van 3535gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
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Casus 10: G3P1, 35 jr. Bij het SEO oogt de aorta in het 3 vvieuw breder dan de pulomonalis.
Verder geen afwijkingen aantoonbaar. Wel een ruime biometrie waarvoor advies groei
echo’s. Bij het GUO wordt het beeld bevestigd.
Uitkomst: à terme een zoon van 4820 gr. (>P97,5) geboren in prima conditie zonder
zichtbare afwijkingen.
Casus 11: G1, 28 jr. Bij het SEO wordt een unilaterale hydronefrose gezien (links 12 mm).
Verder geen bijzonderheden te zien. Er is wel zeer slechte beeldvorming tgv maternale
adipositas (BMI>40). GUO geeft hetzelfde beeld.
Uitkomst: onbekend.
Juni

Casus 12: G1, 18 jr. Bij het SEO wordt rechts een dubbelniersysteem gezien. Verder geen
afwijkingen zichtbaar. Bij het GUO wordt dit beeld bevestigd.
Uitkomst: à terme een baby van 3245 gr. geboren met genoemde afwijking.
Casus 13: G1, 27 jr. Bij het SEO “alleen” een biometrie <P3 gevonden. Verder geen
afwijkingen te zien. Twijfel over termijn? PI art.uterina = verhoogd. Bij het GUO wordt de
termijn bijgesteld en de biometrie als normaal beschouwd.
Uitkomst: bij 34+3wkn een ernstig dysmature dochter geboren van 1100 gr.
Casus 14: G2P1, 29 jr. Bij het SEO is de linker ureter zichtbaar, verwijd? Verder geen
afwijkingen zichtbaar, nieren normaal aspect. Bij het GUO wordt dit beeld niet bevestigd.
Uitkomst: onbekend.
Casus 15: G1, 30 jr. Bij het SEO wordt in het vlak van het 3 vvieuw een aorta gezien die
breder is dan de pulmonalis. Ter hoogte van aorta‐ en pulmonalisklep niet. Aorta lijkt dus
iets breder uit te lopen. Mooie sluitlijn van de kleppen en aorta descendens mooi te
vervolgen. Verder ook geen bijzonderheden zichtbaar. Bij het GUO wordt dit beeld niet
herkend.
Uitkomst: à terme een zoon geboren van 3795 gr. geboren in prima conditie zonder
zichtbare afwijkingen.

Juli

Casus 16: G2P1, 27 jr. Bij het SEO wordt in het vlak van het 3 vvieuw een aorta gezien die
breder is dan de pulmonalis. Ter hoogte van aorta‐ en pulmonalisklep niet. Aorta lijkt dus
iets breder uit te lopen. Mooie sluitlijn van de kleppen en aorta descendens mooi te
vervolgen. Twijfel over grootte van beide ventrikels en in het caput zijn de laterale ventrikels
aan de ruime kant maar nog mooi <10mm. Bij het GUO wordt dit beeld herkend maar als
normaal beschouwd.
Uitkomst: onbekend.
Casus 17: G11P8, 35 jr (cliënt rookt). Bij het SEO is er sprake van dextrorotatie van het hart.
Outflowtracts en 4 kbeeld lijken normaal.
Longen mogelijk wat echodenser aspect. Buiten een wat laag liggende placenta met een
marginale insertie van de navelstreng geen bijzonderheden
kunnen zien. Bij het GUO wordt het beeld bevestigd. Longen worden als normaal afgegeven.
Bij een herhalingsecho bij 30 wkn wordt er getwijfeld over mogelijk een milde “Ebstein
anomalie”.
Uitkomst: à terme een zoon geboren van 2780 gr. (=P5) geboren in prima conditie. 1 dag
post partum mag de baby mee naar huis.
Vervolg onderzoeken kindercardioloog in gang gezet.
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Oktober Casus 18: G1, 33 jr. Bij het SEO wordt links een dubbelniersysteem gezien. Verder geen
afwijkingen zichtbaar. Bij het GUO wordt dit beeld bevestigd.
Uitkomst: bij 37+4 een baby van 3120 gr. geboren met genoemde afwijking.
November Casus 19: G1, 25 jr. Bij het SEO wordt in de onderbuik een echolucente ruimte gezien die
wat naar craniaal te vervolgen is (rectum? Normaal aspect?). Bij het GUO wordt dit beeld
bevestigd en wordt ook aan een normaal, maar zichtbaar rectum gedacht. Bij 31+6 wkn
wordt de echo herhaald en geen bijzonderheden gezien.
Uitkomst: bij 39+5 een zoon van 2960 gr. geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.
Casus 20: G1, 27 jr. Bij het SEO wordt links een cheilo, gnato, palatoschisis gezien. Buiten een
wat laag liggende placenta verder geen afwijkingen zichtbaar. Bij het GUO wordt dit beeld
bevestigd.
Uitkomst: à terme een zoon van 3240gr geboren met genoemde afwijking.
December Casus 21: G3P1, 38 jr. Bij het SEO wordt een transpositie van de grote vaten gezien. Er is
wat twijfel over een pulmonalis stenose. Ventrikel septum lijkt intact. Daarnaast is er een
bescheiden biometrie, met name de fac<P3. Verder geen afwijkingen zichtbaar. Bij het GUO
wordt dit beeld bevestigd. Bij invasieve diagnostiek wordt een 22Q11 deletie gevonden.
Uitkomst: TOP.
Casus 22: G1, 33 jr. Bij het SEO wordt een milde ventriculomegalie gezien (>10mm),
daarnaast oogt het neusbotje wat bescheiden t.o.v. “pre‐nasal thickness” en zijn beide femur
bescheiden maar nog wel >P3. Bij de GUO wordt het beeld niet bevestigd.
Uitkomst: à terme wordt een zoon van 3500gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen.

VERWEZEN VOOR GUO VERDENKING AFWIJKING 2013 14 casussen = 2,% van het totale aantal
SEO’s (in 2012 2,9% en 2011 2,7%) en 35% van het totale aantal verwijzingen voor GUO (in 2012
43% en 2011 26,8%).
Januari Casus 1: G1, 34 jr. Bij het SEO “overall” een bescheiden biometrie >P5<P10 maar met name
caput en cerebellum<P3. Verder geen afwijkingen kunnen zien (termijndiscussie? Vroege
IUGR?). Dopplers arteria Umbilicales, art. Uterina en MCA normaal. Bij het GUO het zelfde
beeld maar daar een verhoogde PI links met notch en denkende aan een verminderde
placenta circulatie. Herhaling groei echo’s afgesproken.
Uitkomst: bij 38+3 een dochter van 2605 gr. ( =P16) geboren in prima conditie zonder
zichtbare afwijkingen.
Casus 2: G2P1, 32 jr. Bij de combinatietest geen verhoogd risico. Bij het SEO bilaterale Pes
Equinovarus te zien. Buiten een wat laag liggende placenta verder geen bijzonderheden
gezien. Bij het GUO wordt het zelfde gezien. Amnionpunctie geen bijzonderheden.
Uitkomst: à terme een zoon geboren van 3268 gr. met genoemde afwijking.
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Mei

Casus 3: G1, 30 jr. Gedurende het hele SEO geen maagvulling. Ook na 1 uur wederom geen
maagvulling te zien. Verder geen bijzonderheden te zien. Bij het GUO wel normale maag‐
vulling te zien.
Uitkomst: à terme een baby geboren met normaal geboorte gewicht in prima conditie
zonder zichtbare afwijkingen.
Casus 4: G4P2, 30 jr. Cliënt heeft een BMI van bijna 40. Daarnaast is door de ligging van de
foetus het hart lastig te beoordelen. Mogelijk een aortaklep stenose? Verder geen
bijzonderheden kunnen zien. Bij het GUO is er ook twijfel over boven genoemde afwijking en
er wordt een “hoog normale flow” gezien over de aortaklep. Het echo onderzoek wordt bij
28+4 herhaald en zijn er geen aanwijzingen voor een aortaklep stenose.
Uitkomst: onbekend, cliënt is verhuist.
Casus 5: G1, 26 jr. Bij het SEO een ernstige IUGR met een verhoogde PI in beide arteria
Uterina incl. notch. MCA niet te meten door ligging baby. Verder geen afwijkingen zichtbaar.
Bij het GUO wordt het beeld bevestigd. Bij vervolg echo’s verslechterd het beeld en wordt er
een anhydramnion gezien.
Uitkomst: TOP.

Juli

Casus 6: G1, 38 jr. Bij het SEO oogt de aorta fragiel. Wel helemaal te vervolgen.
Daarnaast is er een ruime biometrie waarvoor advies groei echo’s.
Verder geen afwijkingen kunnen zien.
Bij het GUO wordt inderdaad een coarctatio van de aorta gevonden. Daarnaast lijkt er rechts
sprake van een dubbelniersysteem. Pyela en ureter normaal aspect. Er wordt geen invasieve
diagnostiek gedaan.
Uitkomst: à terme een zoon geboren van 3425 gr. Er wordt bij de terugkoppeling alleen
gesproken over de coarctatio van de aorta en niet van het dubbelniersysteem.
Casus 7: G3P1, 31 jr. Combinatietest geen bijzonderheden, wel regurgitatie bij
tricuspidaalklep maar een normale ductus venosus flow.
Bij het SEO lijkt de hartas naar voren “geplaatst”. Normale outflow tracts en nu geen
regurgitatie bij de tricuspidaal klep. Er zijn ook plexus choroïdeus cystes zichtbaar.
Bij het GUO lijkt er inderdaad sprake van mesocardie en lijkt de linker
superior vena cava te persisteren. Plexus choroïdeus cystes inderdaad zichtbaar.
Uitkomst: à terme wordt in prima conditie een zoon geboren van 3750 gr. zonder zichtbare
afwijkingen.

Augustus Casus 8: G2P1, 38 jr. Combinatietest geen verhoogd risico. Bij het SEO een echodens aspect
van de rechter long (CCAM/ long sequester?). Daarnaast lichten de darmpjes iets op. Nog niet
“as white as bone”. Bij het GUO wordt het meest gedacht aan een longsequester maar een
CCAM kan niet helemaal worden uitgesloten. En een deel van het darmpakket wordt toch “as
white as bone” gevonden. Bij herhalings echo’s blijft men aan een longsequester denken en
het darmpakket wordt normaal gevonden.
Uitkomst: bij 41+4 wordt een zoon geboren van 4496 gr. (P90). Bij nader onderzoek lijkt er
geen sprake van een CCAM maar van een long sequester.
Casus 9: G4P1, 33 jr. Bij het SEO wordt een foetus gezien met microcephalie <P3. Rest
biometrie normaal. Zowel cliënt als haar eerste kind hebben beiden een klein hoofd. Verder
geen bijzonderheden gezien. Bij het GUO wordt het zelfde gezien maar wordt dit niet als
pathologisch beschouwd.
Uitkomst: à terme een dochter geboren in prima conditie zonder zichtbare afwijkingen.
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Er wordt in de terugkoppeling niet meer vermelding gedaan over de schedelomtrek.
Casus 10: G4P3, 36 jr. Bij de combinatietest een verhoogd risico (kans op Down 1:80), er
wordt geen invasieve diagnostiek gedaan. Een uitgebreide echo bij 13 wkn in dit
echocentrum laat geen bijzonderheden zien (aanwezig neusbotje, ductus venosus en
tricuspidaal flow normaal). Bij het SEO wordt er achter het CSP een echogene structuur
gezien. Daarnaast lichten de darmpjes ook iets op, niet “as white as bone”.
Bij het GUO wordt de structuur herkend als een wat ruimer cavum vergae (is een variant
van normaal) en de darmpjes worden ook iets echodenser beoordeeld maar niet “as white
as bone”.
Uitkomst: à terme wordt in prima conditie een zoon geboren van 3965 gr. zonder zichtbare
afwijkingen.
Casus 11: G1, 31 jr. Bij het SEO wordt re. een dubbelniersysteem gezien. Daarnaast een
echodense focus in het hart. Geen verwijde pyela of andere bijzonderheden. Dit beeld wordt
bij het GUO bevestigd. Geen verdere onderzoeken gedaan.
Uitkomst: à terme een zoon van 3600 gr geboren in prima conditie zonder zichtbare
afwijkingen. Post partum geen verdere onderzoeken verricht.
Oktober:Casus 12: G3P0A2, 24 jr. Bij het SEO wordt tijdens het gehele onderzoek en ook 45 minuten
later geen maagvulling gezien. Een normale hoeveelheid vruchtwater en nieren en blaas ogen
normaal. Verder geen bijzonderheden te zien. Bij het GUO wordt een normale maagvulling
gezien.
Uitkomst: à terme een zoon van 3140 gr (>P16<P20) geboren in prima conditie zonder
zichtbare afwijkingen.
Casus 13: G5P1A3, 32 jr. In verband met een mislukte NIPT wenst cliënt een vroege SEO. Bij
16+2 wordt deze in ons centrum uitgevoerd. Er is sprake van een groei achterstand en een
SUA. De beeldvorming is door de kromme ligging lastig. Verder geen afwijkingen te zien. Bij
het GUO wordt het beeld bevestigd. Invasieve diagnostiek is nog niet gewenst. Het GUO wordt
herhaald bij 20 wkn met als conclusie:
ernstige groei achterstand waarbij de lange pijpbeenderen nog sterker in de curve afbuigen.
Cardiaal is er sprake van een malaligment VSD met een overrijdende aorta. Er lijkt een
normale off‐setting van de AV kleppen maar er is matige beeldvorming. Daarnaast is de
schedel afwijkend van vorm en is er sprake van “frontal bossing”. CT ratio >>P95 en de ribben
lopen recht naar voren. PI arteria Umbilicales en MCA rond de 2,40. Ten tijde van de 20
weken was wederom invasieve diagnostiek niet gewenst.
Uitkomst: na een IUVD wordt op 11‐11‐2013 is een levenloze zoon geboren van 130 gram.
Verdere onderzoeken onbekend.
December Casus 14:G1, 23 jr. Bij het SEO wordt een unilaterale hydronephrose rechts gezien. Ureter
is te vervolgen. Blaas lijkt een normale vorm te hebben. Bij het GUO bij 20,
30 en 35 weken wordt het zelfde beeld gezien.
Uitkomst: bij 37 weken wordt een dochter geboren van 3240gr. Wordt door de kinderarts
vervolgd.
Casus 14: G2P1, 36 jr. Geen combinatietest of invasieve diagnostiek laten verrichten i.v.m.
leeftijd. Bij het SEO is er een cysteuze, mola‐achtige placenta te zien. Verder geen
bijzonderheden. De biometrie is conform amenorroeduur. Bij het GUO wordt het beeld
bevestigd.
Bij 29 weken wordt vervolgens naast de navelstrenginsertie een bolle, hyperechogene
structuur zichtbaar. Geen vascularisatie. Wel bijzonder dat de navelstreng er overheen loopt
en er naast inserteert.
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In de loop van de zwangerschap verandert het cysteuze beeld van de
placenta in een meer homogeen aspect en de “uitbolling” lijkt steeds duidelijker een
chorangioom. Verder steeds geen bijzonderheden te zien maar i.v.m. een verhoogde kans op
een onverwachte complicaties wordt de zorg door de derde‐lijn ( Radboud ZH) over
genomen.
Uitkomst: bij 35 weken een IUVD en bevallen van een zoon van 2450 gr. en geen zichtbare
afwijkingen. Obductie onbekend. Onderzoek placenta: placenta met “mesodermale
dysplasie” en een chorangioom.

VERWEZEN VOOR GUO IVM TWIJFEL BIJ HET SEO 2012 9 casussen = 0,8% van het totaal aantal
SEO’s (in 2011 3,7%) en 19,6 % van het aantal verwijzingen voor GUO (in 2011 36,6%).
Er was alleen twijfel over het hart ( VSD? Abnormaal 3vvieuw? Abnormale outfow tracts?) of de
nieren ( dubbelniersysteem?). In geen van de gevallen werden er bij het GUO afwijkingen gevonden
en post partum geen afwijkingen of andere bijzonderheden bij de neonaat.
VERWEZEN VOOR GUO IVM TWIJFEL BIJ HET SEO 2013 4 casussen = 0,6% van het totaal aantal
SEO’s (in 2012 0,8% en in 2011 3,7%) en 10% van het aantal verwijzingen voor GUO (in 2012 19,6%
en in 2011 36,6%). Er was op 1 na alleen maar twijfel over het hart (4kbeeld afwijkend?, outflow
tracts afwijkend?). Twijfel over persist. Venacava supp. Li. en twijfel over een wel of niet gesloten
pallatum. Bij het GUO geen bijzonderheden te zien en post partum ook geen afwijkingen of andere
bijzonderheden bij de neonaat.
ONDANKS INDICATIE GUO GEKOZEN VOOR SEO 2012 8 casussen= 1,1% van het totale aantal SEO’s.
Hier worden in 2010 en 2011 geen meldingen van gemaakt.
De indicaties variëren van een verdikte nek bij de combinatietest tot belaste familie anamneses
(spina bifida, lip/kaak/gehemelte schisis) of eerdere zwangerschappen met syndromen (T18 en
22Q11 deletie). Alle SEO’s waren normaal en post partum geen bijzonderheden bij de neonaat.
ONDANKS INDICATIE GUO GEKOZEN VOOR SEO 2013 22 casussen= 3,2 % van het totale aantal SEO’s
(in 2012 1.1%)
De indicaties variëren van een verdikte nek bij de combinatietest tot veelal belaste familie
anamneses. Maar ook eerdere zwangerschappen met afwijkingen zoals gastroschisis, hernia
diafragmatica, nierafwijkingen).
VERWIJZING VOOR EEN GUO IVM INCOMPLETE SEO:
In 2012 waren dat er 2 (= 0,3 % van het totaal aantal SEO’s) en in 2013 1 (= 0,1%van het totaal
aantal SEO’s). Allen i.v.m. slechte beeldvorming t.g.v. maternale adipositas.
ACHTERAF INDICATIE GUO:
In 2012 geen gevallen bekend waarbij de echoscopist, tijdens het maken van het SEO, tot de
conclusie kwam dat er een indicatie was voor een GUO.
In 2013 was hiervan 5 keer sprake (= 0,7% van het totaal aantal SEO’s)
Van deze 5 hebben 3 cliënten uiteindelijk niet gekozen voor een vervolg echo (GUO) en 2 wel.
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AANTAL ZWANGERSCHAPS AFBREKINGEN na SEO 2012/ 2013
In totaal is er in 2012 2 keer gekozen voor een zwangerschapsafbreking en in 2013 1 keer:
* 2x 22Q11 deletie
* 1x zeer ernstige vroege IUGR met anhydramnion
Daarnaast waren er in 2013 2x een IUVD:
*t.g.v. lethale skeletafwijking
*t.g.v. een placenta afwijking
Het totale aantal TOP’s, inclusief de TOP na de combinatietest komt in 2012 op 5 (= ongeveer 0,7%
van het totaal aantal cliënten, 9,1% van de totaal aantal verwijzingen voor GUO/verhoogd risico en
16,1% van de verwijzingen voor GUO/verdikte NT indien er “echt” een verdenking was op een
afwijking, dus zonder verwijzing voor sonomarker/twijfel over beeld/incomplete SEO).
In 2013 is er 3x sprake van een TOP (= ongeveer 0,4% van het totaal aantal cliënten, 6,1% van de
totaal aantal verwijzingen voor GUO/verhoogd risico en 13% van de verwijzingen voor GUO/
verdikte NT indien er “echt” een verdenking was op een afwijking, dus zonder verwijzing voor
sonomarker/twijfel over beeld/incomplete SEO).
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1
2
3
4
5
6
7

= aantal verwezen GUO'S
= verwezen i.v.m. sonomarker
= vermoeden op afwijking
= twijfel over afwijking
= incomplete SEO
= achteraf indicatie GUO
= indic.GUO gekozen voor SEO
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AANTAL SONOMARKERS ZONDER VERWIJZING: 28 = 3,4% (in 2010 0,3%)
Aantal cardiale “WHITE SPOTS”: 28 casussen in 2012 en geen in 2013 *. In alle gevallen enkel de
“white spot” te zien en geen bijkomende afwijkingen en of sonomarkers. Post partum geen kinderen
geboren met zichtbare afwijkingen.
*Zeer waarschijnlijk is er in 2013 een onderrapportage geweest van de cardiale White spots.
Aantal “CHOROÏDEUS CYSTE’S” in 2012 5 en in 2013 12
In geen enkel geval bijzonderheden post partum.

1

= Totaal aantal
2 = Chor.cystes
3 = Wh.spots

IN 2012 IS ER 1 REVISIE EN IN 2013 WORDEN ER GEEN MELDINGEN GEDAAN OVER REVISIES
BINNEN HET ECHO CENTRUM.
Alle SEO’s, waarbij binnen 45 minuten niet alle verplichte beelden zichtbaar waren, konden binnen
1,5 uur worden gecompleteerd. Deze gevallen werden niet gezien als revisies.
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ADVIES HERHALING PLACENTA LOCALISATIE BIJ 32 WKN IN 2012 27= 2,9% VAN HET TOTALE
AANTAL SEO’S (IN 2011 4%)
Hiervan
20 x Laag liggende placenta bij de SEO maar niet over het ostium (<2cm van ost.int).
Bij herhalingsecho geen bijzonderheden.
4 x Bij het SEO en placenta tot aan het ostium internum. Bij de herhalingsecho bij 32 wkn ook geen
laag liggende placenta meer. Wel 1x veelvuldig bloedverlies tijdens zwangerschap en een partus
prematures.
1 x Previa waarvoor sectio.
ADVIES HERHALING PLACENTA LOCALISATIE BIJ 32 WKN IN 2013 26x = 3,8% % VAN HET
TOTALE AANTAL SEO’S (IN 2012 2,9% en 2011 4%)
Hiervan
16 x Laag liggende placenta bij de SEO maar niet over het ostium (<2cm van ost.int).
Bij herhalingsecho geen bijzonderheden.
5 x Bij de SEO en placenta tot aan het ostium internum. Bij de herhalingsecho bij 32 wkn ook geen
laag liggende placenta meer.
3 x Iets over ostium internum. Ook hier bij 32 wkn geen bijzonderheden meer.
2 x Previa waarvoor 1x sectio, de andere is onbekend.

Zowel in 2012 als in 2013 is er een aantal keer een placenta bilobata gezien. Hiervan zijn verder geen
bijzonderheden vermeld.
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INSERTIES VAN DE NAVELSTRENG
2012
7 x Marginale insertie. Verder geen bijzonderheden .
1 x Een insertie aan de placentarand: zwangerschap geëindigd in een spoed sectio i.v.m. foetale nood.
3 x Een velamenteuze insertie waarvan 1x partus immatures bij 24+ wkn / 1x ernstige foetale nood
en asfyxie / 1x gb.
2013
11 x Een marginale insertie gezien. Verder geen bijzonderheden.
1 x Een velamenteuze insertie: post partum een zeer slechte start neonaat.

AMNIONSTRENGEN
2012 4 x Zonder verdere bijzonderheden.
2013 3 x Zonder verdere bijzonderheden.

VERGROTE PYELA >5 MM EN <10 MM
2012 5 casussen, allen revisie bij 32 weken= 0,6% van het totaal aantal SEO’s (in 2011 1,5%)
Waarvan:
‐in 2 casussen waren bij 32 wkn geen vergrote pyela meer te zien (in beide gevallen peyla rond de 6
mm
bij het SEO)
‐in 3 van de casussen waren bij 32 wkn nog steeds iets vergrote pyela maar <10 mm (bij het SEO
pyela >8mm)
‐in 1 geval ook post partum vergrote pyela waarvoor antibiotica profylaxe (bij het SEO
unil.pyelectasie 9 mm) = 0,1% van het totaal aantal SEO’s (in 2011 0,4%, echter in 2011 werd er ook
nog antibiotica profylaxe gegeven indien er sprake was van pyelectasie <10 mm)
Bij 1 casus bij het SEO geen bijzonderheden en bij de liggings echo pyela van >9<10 mm. Post partum
vervolgd door KA.

VERGROTE PYELA >5 MM EN <10 MM
2013 5 casussen, allen revisie bij 32 weken= 0,7% van het totaal aantal SEO’s (in 2012 0,6% en 2011
1,6%)
Waarvan:
‐in 3 casussen waren bij 32 wkn geen vergrote pyela meer te zien (in alle 3 de gevallen peyla rond de
6 mm bij het SEO)
‐in 2 van de casussen waren bij 32 wkn nog steeds iets vergrote pyela maar <10mm (bij het SEO
pyela
>7mm)
‐in geen geval ook post partum vergrote pyela waarvoor antibiotica profylaxe= 0%. Dit aantal kan
verklaart worden omdat alle kinderartsen in de regio het zelfde protocol gingen aanhouden: alleen
AB profylaxe bij pyela >10 mm.
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ANDERE BIJZONDERHEDEN
In juli 2012 wordt er bij een amenorroe duur van 20+4 bij het SEO een IUVD ontdekt. Rond 10 wkn
een CVS gedaan i.v.m. de leeftijd van mw. (42 jr.) met een goede uitslag. T.g.v. de maceratie en de
ligging van de foetus was het SEO moeilijk uit te voeren. Mogelijk was er sprake van een buikwand
defect. Uitkomst van de obductie is onbekend.
AFWIJKINGEN NIET ONTDEKT OF NIET ZICHTBAAR TIJDENS HET SEO 2012 4 casussen = 0,5% en
in 2013 1 casus = 0,2% ( 2011 1%)
Januari 2012 SEO geen bijzonderheden en post partum blijkt de neonaat 3 afwijkende teentjes te
hebben.
Juni 2012 SEO geen bijzonderheden. Bij een groei echo rond de 30 wkn een afwijkende bevinding in
de schedel te zien. Dit blijkt een aneurisma van de “ vein of Galen” te zijn. November 2012 is de
neonaat post partum overleden.
September 2012 SEO geen bijzonderheden. Bij de geboorte blijkt de neonaat “aplasia cutis” te
hebben. Rest onderzoeken volgen nog.
Oktober 2012 SEO geen bijzonderheden. Post partum blijkt de neonaat een microcephalie te hebben.
Mogelijk t.g.v. het CMV (Citomegalie virus).
In 2013 wordt 1x een melding gedaan van een afwijking bij de neonaat die niet bij het SEO was
gezien. Het betrof hier een hypospadie.
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HOOFDSTUK 6
BIOMETRIE
ADVIES HERHALING BIOMETRIE DOOR SEO ECHOSCOPIST

2012: 84 x = 11,1% (in 2011 9,4%, 2010 3,2%)
Advies herhaling biometrie i.v.m. biometrie bij SEO 15 x <p16 (1 of meer metingen <p16):
4 x <P16 / 9 x <P10 / 2 x <P5
Hiervan was er 3 x sprake van >P10<p16
3 x <P5
1 x <P2,3
totaal: 7
Advies herhaling biometrie i.v.m. biometrie bij SEO 69 x >p84 (1 of meerdere maatjes >p84).
38 x >P84 / 29 x >P90 / 1 x >P95 /1 x >P97,7
Hiervan was er 9 x P84
3 x >P84<P90
9 x >p90
8 x >P95
4 x >P97,7
totaal: 33
5 x Was er sprake van een twijfel in de biometrie omdat er twijfel was over de termijnbepaling. In
alle 5 de gevallen had de neonaat een normaal geboortegewicht.
Geen groeiadvies en toch dysmature en of macrosome baby’s 2012:
dysmatuur : <P10: 2 x / <P5: 7 x en <P2,3: 8 x = totaal 17
macrosoom: >P95: 6 x en >P97,7: 8 x = totaal 14
Het totaal aantal dysmature kinderen <P5 is 19, waarvan 4 x groeiadvies bij het SEO = 21%/ geen
groeiadvies 79%.
11 x Groeiadvies i.v.m. biometrie <P5, hiervan 4 inderdaad <P5 =36,4%.
Het totaal aantal macrosome kinderen >P95 is 26, waarvan 12 x groei advies bij het SEO = 46,2% /
geen groeiadvies= 53,8%.
2 x Groeiadvies i.v.m. biometrie >P95/ 29x groeiadvies >P90. Dus totale aantal groeiadvies indien bij
SEO biometrie >P90 was is 31 x. Hiervan 12 x ook daadwerkelijk macrosoom = 38,7%
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2013: 60 x = 8,7% (in 2012 11,1%, 2011 9,4%, 2010 3,2%)
Advies herhaling biometrie i.v.m. biometrie bij SEO 4 x <p16 (1 of meerdere metingen <p16):
3 x <P16 / 1 x <P10
Hiervan was er 1 x sprake van >P10<p16
1 x <P10
2 x Werd er groeiadvies gegeven i.v.m. een bescheiden fac t.o.v. de rest van de biometrie. Hiervan
geen enkel kind <P10.
Advies herhaling biometrie i.v.m. biometrie bij SEO 46 x >p84 (1 of meerdere metingen >p84).
21 x >P84 / 22 x >P90 / 3 x >P95
Hiervan was er 4 xP84
1 x >P84<P90
3 >p90
3>P95
4 x >P97,7
totaal: 15
6 x Werd er groeiadvies gegeven i.v.m. een ruime fac t.o.v. de rest van de biometrie. Hiervan waren er
2 daadwerkelijk >P97,7.
Geen groeiadvies bij het SEO en toch dysmature en of macrosome baby’s 2013:
dysmatuur : <P5: 1 x en <P2,3: 1 x = totaal 2
macrosoom: >P95: 1 x en >P97,7: 9 x = totaal 10
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STANDAARD GROEI ECHO’S 2013
De 3 verloskundigenpraktijken die verwijzen naar het VEZ zijn in 2013 begonnen met het maken van
standaard groei echo’s rond de 28/29 weken zwangerschap. Van 1 verloskundigenpraktijk zijn ook
data verzameld over afbuigende groeicurves welke hieronder worden vermeld.
Het aantal afbuigende curves naar boven: 12
Van deze casussen hadden alle kinderen ook een hoog geboorte gewicht:
1 x >P90/1 x >P95/10 x >P97,7
Alle neonaten met een gewicht >P97,7 hadden ook een flinke afbuiging van de groei curve.
Van deze macrosome neonaten zijn er 6 tijdens de zwangerschap d.m.v. palpatie ontdekt.
Bijzonderheden van de neonaten met een geboorte gewicht >P97,7:
‐1 x primaire sectio i.v.m. het te verwachten groot kind, kleine moeder en eerdere ernstige
schouderdystocie in anamnese
‐1 x een normale partus bij een multipara maar een forse fluxus post partum
‐1 x een ernstige schouderdystocie met een Erbse parese tot gevolg. Baring >40 weken en niet
ingeleid
‐1 x moeizame partus en post partum opname neonaat op een NICU i.v.m. hersenbloedingen
‐1 x matige schouderdystocie
In geen van de gevallen wordt melding gemaakt van de toestand bekkenbodem van de moeder.
Het aantal afbuigende curves naar beneden: 8
Van deze casussen hadden er 3 een laag geboorte gewicht en 1 een normaal geboorte gewicht maar
had t.g.v. de lengte een dysmatuur uiterlijk.
2 x <P5 / 1 x <P2,3
Van deze dysmature neonaten is er 1 op het einde van de zwangerschap (40+) d.m.v. palpatie
ontdekt.
Het totaal aantal dysmature neonaten <P5 is 3, waarvan 0 x groeiadvies bij het SEO.
Allen tijdig ontdekt met de groei echo’s.
Het totaal aantal macrosome neonaten >P95 is 18, waarvan 7 x groeiadvies bij het SEO = 38,9%/geen
groei advies 61,1%.
3 x Groeiadvies i.v.m. biometrie >P95 /22 x groeiadvies >P90. Dus totale aantal groeiadviezen indien
bij het SEO biometrie >P90 was = 25 x. Hiervan 7 x ook daadwerkelijk macrosoom = 28%
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SLOTWOORD: CONCLUSIES, MENINGEN EN DOELSTELLINGEN VOOR
KOMENDE JAREN
Met trots kunnen wij melden dat, zoals in alle voorgaande jaren vanaf 2006, er geen afwijkingen bij
de foetus gemist zijn die bij de SEO opgespoord hadden kunnen worden. Hierbij is het protocol van
de FMF (Fetal Medicine Foundation) over de verplichte beelden in acht genomen.
De doelstelling van het VEZ voor de komende jaren blijft natuurlijk het handhaven van deze kwaliteit
van zorg die tevens als toegankelijk en betrokken ervaren wordt.
VERWIJZINGEN VOOR GUO
Zonder dat er meer afwijkingen “gemist” zijn, is er een afname te zien aan het aantal verwijzingen
voor GUO. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de leercurve van de echoscopisten.
In het jaarverslag 2011 werd melding gemaakt van het hoge aantal gevonden afwijkingen. Zowel van
het aantal sonomarkers als andere afwijkingen. In onderstaande tabellen is te zien dat er weer een
daling is geweest in 2012 en 2013. Wat wel opvalt is dat het aantal verwijzing voor GUO in 2013 in
de hoofdzakelijk ging om gevonden sonomarkers.

TOENAME KEUZE VOOR SEO I.P.V. GUO
Uit de cijfers blijkt dat er een toename is van de keuze voor SEO’s i.p.v. GUO, terwijl daarvoor wel een
indicatie voor is. Het betreft bijna allemaal mensen waarbij in een eerdere zwangerschap een
afwijking is gevonden door de SEO echoscopist van het VEZ. Het vertrouwen blijkt groot te zijn in het
vinden, of juist uitsluiten van ernstige aangeboren afwijkingen.
Een andere mogelijke verklaring voor de toename van de keuze voor SEO’s kan zijn dat Nederlandse
aanstaande ouders mogelijk niet alles willen weten. Lijkt het SEO normaal, dan biedt dat voldoende
geruststelling. Het kindje hoeft niet perfect te zijn als er maar geen ernstige aangeboren afwijkingen
aangetoond kunnen worden.
Het VEZ vindt het niet wenselijk dat er in toenemende mate GUO1 indicaties in haar centrum worden
gedaan. Echter, de wens van de cliënt blijft voorop staan. Indien er goed gecounseld is en er
weloverwogen besloten is een SEO te laten verrichten i.p.v. een GUO, zijn deze cliënten welkom in het
VEZ.
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LAGE OPKOMST COMBINATIETEST
Hoewel er een kleine toename lijkt te zijn, is de lage opkomst voor een combinatietest (25 tot 30%)
opvallend. In sommige Westerse landen (bijvoorbeeld Denemarken) is er een vrijwel 100% opkomst.
Ook in Nederland zijn er regionaal grote verschillen en zelfs binnen een verloskundigen‐ of
gynaecologenmaatschap zijn er individuele verschillen per counselor. Wat eigenlijk wil zeggen dat er
verschillend gecounseld wordt en dus de manier van counselen van invloed is op de keuze van wel of
niet laten verrichten van een combinatietest.
Bij de echo van de combinatietest is het mogelijk om ernstige aangeboren afwijkingen in een vroeg
stadium op te sporen. Echter, dit mag bij de counseling niet verteld worden. In Nederland is een
counselor verplicht te benadrukken dat de combinatietest als doel heeft het opsporen van trisomie
21, 18 en 13.
Hierdoor haken veel aanstaande ouders af met als argument:
o Een kindje met het Down Syndroom is welkom en die andere 2 trisomieën zijn zo
ernstig, deze kunnen bij de 20 weken echo ook opgespoord worden.
o Een kansberekening zegt weinig.
o Men wil geen gebruik maken van invasieve diagnostiek en dus ook niet voor de keus
gesteld worden.
o Men wil niet onnodig ongerust gemaakt worden.
o Men wil gewoon niet “alles “ weten.
Er wordt door de wetgeving in de counseling aan een aantal dingen voorbij gegaan die van grote
invloed kunnen zijn op de beslissing van de aanstaande ouders:
o D.m.v. een uitgebreide 13 weken echo kunnen ernstige aangeboren afwijkingen in een
vroeg stadium opgespoord worden.
o Indien er bij de 13 weken echo iets bijzonders gezien wordt, bijvoorbeeld een dikke
nekplooi , zal er geen SEO maar een GUO verricht worden waardoor bijvoorbeeld
meer hartafwijkingen opgespoord zullen worden.
o Alleen een verdikte NT kan betekenen dat de baby een ernstige aangeboren afwijking
heeft buiten de T21, 18 of 13.
o Door op tijd te weten wat een kindje mankeert kan een hele hoop onzekerheid na de
geboorte weggenomen worden. Denk aan een soms jaren lange zoektocht naar een
antwoord omdat een kindje allerlei vage “klachten” heeft.
o Door het beter opsporen van afwijkingen is er ook een betere opvang na de geboorte
mogelijk (denk aan hartafwijkingen) waardoor er, als het nodig is, gelijk na de
geboorte ingegrepen kan worden. Denk hierbij ook aan een kindje met het Down
Syndroom met een hartafwijking. Deze moet dan niet in een streekziekenhuis maar in
een daarvoor uitgerust Academisch Ziekenhuis geboren worden. Al met al verhoogt
dit ook voor een kindje met het Down Syndroom het aantal QUALY’s (Quality‐Adjusted
Life Years)!
o Door bij de combinatietest ook naar andere bloedwaardes (o.a. PAPP‐A en PLGF) te
kijken, kan bijvoorbeeld het risico op pre‐eclampsie aangetoond worden. Ernstige
pre‐eclampsie is één van de grootste veroorzakers van maternale en neonatale
morbiditeit en mortaliteit.
o Ook een sterk afwijkende biochemie, bij de huidige combinatietest, kan een aanwijzing
zijn voor een ernstige aangeboren afwijking.
o Door in een vroeg stadium naar ernstige afwijkingen te kijken is er meer tijd voor
verdere onderzoeken en dus ook meer tijd om na te kunnen denken over de
mogelijk‐heden.

39

o

Het afbreken van een vroege zwangerschap is lichamelijk en mogelijk ook
geestelijk/emotioneel minder belastend dan het afbreken van een zwangerschap na
21/22 weken.

Ieder onderzoek, iedere echo, kan onnodig ongerust maken. Dit is inherent aan voortschrijdende
techniek. Op alle medische vlakken, niet alleen die in de verloskunde. Als we altijd een nieuw
onderzoek zouden weigeren met als argument dat het onderzoek onrust kan geven, zouden we nooit
verder komen. We willen allemaal gezonder leven, betere medische kansen hebben. Dat zal altijd ten
koste gaan van een zekere onbevangenheid.
Het is aan ons, medici, de ouders alle voor‐ en nadelen van een vroege eerstetrimesterscreening uit
te leggen zodat zij een weloverwogen keus kunnen maken. Hoewel we ons natuurlijk moeten
afvragen in hoeverre iets een weloverwogen keus is als men niet eens weet wat de gevolgen zijn.
Maar ook dat kunnen we in een counseling proberen uit te leggen. Counselen doe je niet in 5
minuten. Op het moment dat we zo goed mogelijke zorg willen geven aan aanstaande ouders zullen
we zeker een ½ uur voor de counseling moeten inplannen.
Eerlijk zijn in wat we kunnen: niet hoeven zwijgen over de mogelijkheden van een uitgebreide
eerstetrimester echo en wat we niet kunnen (veel afwijkingen ontstaan pas later of zijn pas later
zichtbaar). Goede, eerlijke en zo objectief mogelijk manier van counselen is hierbij heel belangrijk.
Tevens is eenvoud in de uitleg van belang. Het hele verhaal rondom kansberekening is voor veel
mensen lastig te begrijpen. Mogelijk is het verstandig om 1 simpele vraag aan de aanstaande ouders
te stellen: “Wilt u in een vroeg stadium van de zwangerschap te weten komen of er mogelijk ernstige
aangeboren afwijkingen zijn bij uw kindje”? Aan de hand van de uitslag van het onderzoek kunnen
we een aantal kanten op:
1: er worden ernstige afwijkingen gevonden bij het onderzoek en men mag direct verdere
onderzoeken laten doen
2: er worden afwijkingen gevonden maar er hoeven nog geen acute consequenties aan verbonden te
worden, rond 18/20 weken wordt er een GUO gemaakt
3: er worden geen bijzonderheden gezien, rond 20 weken wordt er een SEO gemaakt
Mogelijk kiezen a.s. ouders eerder voor een uitgebreide eerstetrimesterecho (zonder de risico
schatting op T21, 18 en 13) dan voor een combinatietst zoals deze nu gedaan wordt in Nederland.
Wij medici en de politiek bepalen wat voor onderzoek aangeboden wordt, zonder na te gaan of de
cliënt hierop zit te wachten.
Om te bekijken wat de cliënt bewogen heeft geen combinatietest te laten verrichten krijgen alle
cliënten die een SEO hebben gehad in 2013/2014 en die niet hebben gekozen voor een
combinatietest een korte, simpele vragenlijst. Het is de bedoeling de resultaten van deze enquete in
het jaarverslag van 2014 op te nemen.
Onderstaande tabel laat het aantal SEO’s en combinatietesten in 2013 zien m.b.t. leeftijdscategorie.
We zijn benieuwd wat deze tabel laat zien na het invoeren van de NIPT (april 2014) en ook in 2015
als de combinatietest voor eigen rekening van de cliënt gaat komen.
GROEI‐ECHO’S
In 2011 hebben wij al uitvoerig melding gemaakt over het nut van de standaard groei‐echo. De
duidelijke cijfers die in 2011 naar voren kwamen over de groei afwijking na groeiadvies bij het SEO,
is in 2012 en 2013 minder uitgesproken. Echter, de cijfers over de standaard groei‐echo in 2013 laat
duidelijk zien dat met name een afbuigende curve een grote voorspellende waarde heeft. Bij deze
curve wordt ook het SEO betrokken.
Nog steeds is men er in Nederland niet van overtuigd dat een standaard groei echo gegeven moet
worden bij een gezonde zwangere en stelt de KNOV (beroepsgroep voor verloskundigen) dat het
palperen van de buik voldoet.
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Hierbij plaatsen wij enkele kanttekeningen:
‐Het is erg moeilijk om alleen aan de hand van palpatie van de zwanger buik, de inhoud van de
uterus te beoordelen.
‐De KNOV propageert dat het volgen van de groei van de uterus door maximaal 2 verloskundigen
wordt gedaan. Dit is bij de meeste verloskundigenpraktijken niet haalbaar omdat één cliënt veelal
door 3 of meer verloskundigen wordt gezien.
Daarnaast laten de cijfers van 2013 zien dat er met palpatie nog veel gemist wordt (zowel te grote
als te kleine kinderen).
Het VEZ is dan ook nog steeds van mening dat een standaard groei echo nuttig is en noodzakelijk
voor een optimale begeleiding van de zwangere.
Het advies in het VEZ rondom de biometrie op dit moment:
Bij een klein kind:
‐Indien bij het SEO de biometrie <P3 is wordt naar de derde lijn verwezen (Radboud ZH Nijmegen
of Rijnstate ZH Arnhem).
‐Indien bij het SEO alleen de biometrie afwijkend is (<P5) wordt er verwezen naar de tweede lijn.
Er wordt in het SEO rapport ook vermeld wat de PI van de arteria uterina is en wat de
lengte en het gewicht van de moeder is omdat er mogelijk sprake kan zijn van een SGA.
‐Bij alleen een bescheiden biometrie van >P5 en <P10 bij het SEO wordt ook de arteria uterina
gemeten. Is de PI van de arteria uterina afwijkend wordt een consult tweede lijn geadviseerd. Is deze
niet afwijkend wordt het advies gegeven de groei‐echo te herhalen. Ook dan wordt er in het SEO
verslag de lengte en het gewicht van de moeder vermeld.
Er moet duidelijk een verschil worden gemaakt tussen de foetus die SGA is of een foetus die lijdt
onder IUGR. Met name het meten van de arteria uterina kan hier antwoord op geven.
Ernstige IUGR kan “over all” een kleine biometrie geven, dus incl. femur!
Een foetus die al vanaf het begin van de zwangerschap lijdt onder de slechte placentatie zal zich gaan
aanpassen. Niet alleen de biometrie zal afwijkend zijn maar ook het vaatstelsel en organen zullen te
lijden hebben. Deze mensen zullen op latere leeftijd ook een verhoogde kans hebben op hart ‐ en
vaatziekten, diabetes etc. Dopplerflows zullen in de loop van de zwangerschap afwijkend gaan
worden. Zouden de dopplers bij een vroege IUGR anders gaan afwijken dan bij de late? Kan de MCA
bijvoorbeeld langzamer slechter worden bij een vroege, ernstige IUGR (waarbij de foetus zich al heel
vroeg aanpast aan een slechte omgeving) dan bij een late IUGR. En zou een afwijkende MCA bij een
late IUGR duiden op een acuut probleem? Deze kinderen hebben mogelijk minder lang te lijden
gehad, dus mogelijk op volwassen leeftijd minder problemen dan de vroege IUGR? Maar deze late
IUGR kinderen zijn ook minder aangepast aan de verslechterde omgeving en hebben mogelijk
minder incasseringsvermogen in utero.
En dan hebben we het alleen maar over de kinderen met een biometrie <P5.
Als we naar de groei adviezen uit 2012/2013 kijken, met name bij de ruime biometrieën, lijkt het
alsof de voorspellende waarde van het SEO minder is t.o.v. 2011. Maar we weten helemaal niet hoe
de groei curve is geweest bij deze kinderen. Indien bij het SEO een gewicht van >P95 werd voorspeld
en er wordt een kind geboren van rond de P40 is er natuurlijk sprake geweest van een enorm
afbuigende curve. Het zou erg interessant zijn om de gegevens van de partus te bekijken van deze
kinderen. Was er sprake van foetale nood, meconeum, kunstverlossing? Hoe was de apgar score?
Het VEZ gaat de gegevens van de groei curves van 2014 verzamelen en in verband brengen met
bovenstaande vragen.
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Bij een groot kind:
‐Bij een biometrie >P90 wordt er minimaal 1 extra groei echo geadviseerd. Afhankelijk van de
verdere groei curve zal deze dan herhaald moeten worden. Ook wordt het advies gegeven een OGTT
tussen de 24 en 28 weken te laten verrichten.
Zoals in 2011 al opgemerkt, vraagt het standaard echosopisch vervolgen van de groei om aanpassing
van het beleid rondom de bevalling. Met name bij de macrosome foetus.
Bij een duidelijk naar beneden afbuigende groeicurve zijn er geen beleidswijzigingen noodzakelijk.
Deze zijn er al.
Waar het met name om gaat is het beleid rondom de baring met een te verwachten groot kind.
De risico’s voor moeder en kind zijn niet gering en toch wordt er nog weinig expliciet beleid bepaald.
Het aantal spoedsectio’s na poging vaginale baring is 50%, en het aantal VE rond de 20%.
De kans op een schouderdystocie bij kinderen tussen de 4,5 en 4,75 kg is 14%, bij kinderen tussen de
4,75 en 5kg 21%.
Het PBPP risico (Perinatal Brachial Plexus Palsy) is 18 tot 21 x hoger, de kans op schade bij het CZS is
20% (gedefinieerd bij schade >6mnd post partum).
De schade bij de moeder kan ook ernstig zijn: in 10% van de gevallen sfincter beschadiging met
complicaties op de langere termijn (een gaaf perineum betekend niet dat de sfincter ani niet
beschadigd kan zijn), de kans op prolaps is 7x verhoogt (in relatie tot de kunst‐ verlossing). Ook de
kans op een fluxus post partum is verhoogt.
Al met al kan een vaginale baring bij een macrosoom kind ernstige morbiditeit en zelfs mortaliteit bij
zowel moeder als kind veroorzaken.
In dit rapport worden zowel in 2012 als 2013 melding gemaakt van complicaties t.g.v. macrosomie.
Hoeveel sectio’s zou je moeten doen om 1 schouderdystocie te voorkomen? En dus, hoeveel vrouwen
en kinderen stel je bloot aan de gevaren van een sectio caesarea om één van de bovenstaande
complicaties te voorkomen. Bovenstaande vragen zijn vermeld om aan te zetten tot discussie
hierover.
In geval van een afwijkende biometrie moet natuurlijk ook overwogen worden of er sprake kan zijn
van een termijn discussie. Of er, met name in geval van een te kleine biometrie, van een genetische
aandoening/syndroom/aangeboren afwijking sprake kan zijn.
PLACENTA LOKALISATIE
Door het aanpassen van het beleid rondom placenta lokalisatie (zie rapport 2011)is het aantal
adviezen hieromtrent ook afgenomen. Echter, bij een placenta >1cm van het ostium internum is in
geen enkel geval een laag liggende placenta gevonden bij 32 wkn. Om deze reden zullen wij dan ook
pas het advies placenta lokalisatie geven indien de placenta <1cm van het ostium is verwijderd.
Indien er vaginale echo wordt gemaakt bij de SEO wordt altijd de cervix gemeten. Dit is vrij
eenvoudig te doen en een verkorte cervix (<1,5cm) heeft een exponentiële toename op een
vroeggeboorte en zal vervolgd moeten worden.
In Nederland is het helaas nog niet gebruikelijk om bij alle zwangeren bij de SEO de cervix te meten.
VERGROTE PYELA
Het totale aantal adviezen revisie pyela na “vergrote pyela (>5<10mm) bij het SEO” in 2012/2013 is
ook nu weer afgenomen. Ook nu zijn er geen extra melding gemaakt van vergrote pyela post partum.
Deze blijvende daling lijkt een ondergrens te hebben bereikt. Mogelijk is ook hier sprake van een
leercurve. In 2014 is men begonnen met het meten van de pyela bij iedere SEO. Mogelijk zal er
hierdoor weer een toename gaan plaatsvinden.
VELAMENTEUZE INSERTIE
In het VEZ kijkt de echoscopist altijd naar de insertie van de navelstreng in de placenta. Nagenoeg
alle velamenteuze inserties geven ernstige problemen durante partu. Wij adviseren dan ook met
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klem deze mensen niet thuis te laten bevallen en zelfs in overleg met de tweede lijn poliklinisch met
een CTG te laten bevallen.

Het VEZ zal d.m.v. scholing blijven anticiperen op de toekomst. Daarnaast zich blijven inspannen
kwalitatief goede echo’s te blijven. Met als doel een steeds betere uitkomst krijgen voor de foetus, de
zwangere, neonaat en uiteindelijk het hele gezin!

Judith Snelder
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