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2 Inleiding 
Het is van belang dat alle echoscopisten binnen een centrum en de verwijzende verloskundigen op één lijn 
zitten als het gaat om wat wel en wat niet bekeken en gerapporteerd wordt bij een eerstelijns echo. Hierdoor 
ontstaat duidelijkheid voor verwijzers, cliënten en de echoscopisten.  We streven naar behoud van eigen 
professionele verantwoordelijkheid voor de individuele echoscopist en eenduidige informatie naar de verwijzer 
door vast te leggen welke gegevens worden gerapporteerd.  
 
In deze werkafspraken komen de volgende eerstelijns echo’s aan de orde: 

 Termijn/ late termijn stelling 
 SEO 
 Specifieke diagnose echo’s: 

 Bloedverlies 
 Biometrie 
 Ligging 
 Placentalokalisatie 

 

2.1 Aanvraag van een echo 
Om ons werk goed te kunnen doen hebben we informatie nodig van de verwijzer. 
De verwijzer vult het aanvraagformulier volledig in en neemt het door met de cliënt: 

 NAW + BSN 
 Obstetrische gegevens: G/P,  aterme datum indien termijn echo elders heeft plaats gevonden en 

indien nog niet, 1e dag LM 
 Relevante medische informatie zoals latexallergie 
 Relevante andere informatie waar de echoscopist in haar communicatie rekening mee moet houden, 

zoals IUVD in de anamnese 
 Kruis alle onderzoeken aan die u wilt laten uitvoeren (herhaling? Vul dat in bij de mogelijkheid ‘overig’) 
 Vraagt cliënt bij het maken van een afspraak bij <naam echocentrum> alle aangekruiste 

mogelijkheden te noemen aan de assistente, zodat wij voldoende tijd kunnen reserveren. 
 

Bij aanvraag Biometrie wordt er alleen gekeken naar de biometrie op dat moment. Indien de groei moet 
worden vastgesteld moet er altijd binnen 10/ 14 dagen een biometrie vervolgd worden. 
Bij placenta lokalisatie wordt ernaast altijd gekeken naar de biometrie. 
Bij een ligging wordt er altijd gekeken naar de biometrie. 
Bij een biometrie > 35 weken wordt er altijd gekeken naar de ligging. 
 

2.2 Toevalsbevindingen 
Afspraken over toevalsbevindingen: 

 Standaard is: Mochten bijzonderheden of afwijkingen bij kind, placenta en/of moeder opgevallen zijn, 
worden deze vastgelegd in Astraia en gemeld aan ouders en verwijzer. Uitsluitend indien cliënt na 
door verwijzer gecounseld te zijn een van de “verklaringen niet weten” heeft ondertekend wordt van 
deze standaard afgeweken. Zie verder hoofdstuk: niet weten. 

 Alles wat echoscopisten zien aan bijzonderheden of afwijkingen, wordt vastgelegd in Astraia en 
gemeld aan verwijzer. ( via zorgmail) 

 Belangrijk voor verwijzers en cliënten: er wordt niet in alle echo’s gezocht naar afwijkingen. Dat 
gebeurt alleen bij de screenings echo’s. 

 

2.3 Vaginaal of abdominaal 
 Abdominaal is de standaard. 
 Altijd met ZS < 10 weken vaginale echo, indien abdominaal goed beeld geen vaginale echo nodig. 
 Bij een vroege echo met onbekende locatie zwangerschap wordt altijd de uterus/ cervix/ schede/ 

holte Douglasi/Ovaria bekeken met Transvaginale echo. Hier moet over gerapporteerd worden. 
Uitzonderingen: 
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 Bij een verdenking EUG wordt géén vaginale echo verricht. Vaginaal echoën kan een ruptuur van 
een EUG tot gevolg hebben. De verwijzer wordt gebeld met het advies door te verwijzen naar de 
tweede lijn. 

 Bij ruim bloedverlies (meer dan op 1e dag menstruatie) wordt géén vaginale echo verricht i.v.m. 
met het mogelijk openstaan van de cervix en het infectierisico. 

 Voordat een vaginale echo wordt gedaan altijd vragen of mevrouw bekend is met Latexallergie. Als dat 
zo is latexvrije handschoenen en een latexvrij condoom gebruiken.  

 Bij latexallergie eerst de probe reinigen met een vochtige doek voordat je het latexvrije condoom 
omdoet. (een enkel latexdeeltje kan al een reactie geven)  

 Ook de gel die wordt gebruikt kan allergische reacties oproepen dus NOOIT echogel aan de buitenzijde 
van het condoom. Gebruik een speciaal glijmiddel.  

 Bij calamiteiten, bel de dienstpieper van de betreffende verwijzer, telefoonnummers in klapper. 
 Bij een levensbedreigende situatie: bel 112  

 

2.4 Terugkoppeling 
De cliënt krijgt de uitslag van het onderzoek mee en dient dit te overhandigen aan de verloskundige 
zorgverlener bij de eerstvolgende controleafspraak. De bevindingen en beelden worden bij <naam 
echocentrum> digitaal bewaard. De echoscopist verzorgd direct na het afronden van het onderzoek dat het 
verslag via de zorgmail verstuurd wordt naar verwijzer. 
 
Cliënten die een “verklaring niet weten” hebben ondertekend krijgen de uitslag niet mee, deze wordt per 
zorgmail naar de verwijzer gestuurd.  
 
Bij bijzondere bevindingen wordt de verwijzende verloskundige zorgverlener diezelfde dag telefonisch door de 
echoscopist op de hoogte gebracht. De uitslag wordt ook altijd via zorgmail toegestuurd. Wat aan de 
verloskundige wordt gecommuniceerd, wordt ook altijd aan de cliënt verteld. De echoscopist stelt de cliënte op 
de hoogte dat de verloskundige op de hoogte wordt gesteld van de bevindingen.  
De verwijzende verloskundige zorgverlener bepaalt het verdere beleid en zal zorg dragen voor een verwijzing 
naar de 2e lijn indien dat noodzakelijk is. Beeldmateriaal van bijzondere bevindingen wordt binnen <naam 
echocentrum> bewaard in het dossier van de cliënt. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden bij verder 
onderzoek en voor deskundigheid bevorderende activiteiten. Voor alle hierboven genoemde zaken geldt dat de 
privacy ten allen tijden gewaarborgd dient te zijn. 
 

2.5 Recht op niet weten 
Januari 2012: Werkwijze als cliënt zich beroept op recht op niet weten bij eerstelijns echo’s:  
  
Inleiding: In een van onze echocentra heeft een aantal verwijzers cliënten die WEL een termijnbepaling of 
andere eerstelijns echo willen, maar die verder GEEN bijzonderheden wil weten. Achtergrond is vaak geloof of 
uiterst “fysiologisch” denken. Deze cliënten beroepen zich op het “recht op niet weten”:  
  
Wetsartikel:   
  
In artikel 7:449 van het burgerlijk wetboek wordt het “recht van niet weten” als volgt beschreven:  
  
“Indien de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen, blijft het verstrekken 
daarvan achterwege, behoudens voor zover het belang dat de patiënt daarbij heeft niet opweegt tegen het 
nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.”  
We zijn gaan hierbij uit van de volgende kaders:  

Echoscopist werkt op verzoek van verwijzer, in een soort van verlengde arm constructie. Verwijzer maakt 
afspraak met cliënt over niet willen weten. Als verwijzer zelf de echo zou maken, zou ze ook de bijzonderheid 
zien. Juridisch kader: Echoscopist legt altijd alles vast in het medisch dossier en meldt altijd alles wat ze ziet aan 
verwijzer.  
 



<logo echocentrum>   
 

5 
 

Echoscopist mag geen diagnose stellen, mag dus ook niet vaststellen of wat ze ziet aanleiding kan zijn tot 
uitzondering (escape) op “recht op niet weten”. Juridisch kader: Echoscopist legt vast en meldt altijd alles wat 
ze ziet aan verwijzer.  
 
Echoscopist heeft het counselinggesprek niet gevoerd en kent de details van het besprokene niet. Juridisch 
kader: echoscopist legt vast en meldt altijd alles wat ze ziet aan verwijzer.  
 
 

2.6 Declareren 
Per zwangerschap is bij de zorgverzekeraars te declareren: 
1x SD vitaliteit 
1x termijn 
2x SD bloedverlies 
2x SD groei 
1x SD placentacontrole 
1x SD ligging 
1x SEO 
 
NB: Een specifieke diagnose kan vaker gedeclareerd worden , maar hier is een schriftelijke toestemming voor 
nodig van de verzekering. 
 

2.7 Indicaties voor een GUO 
Protocol verwijzing naar een geavanceerd ultra geluid onderzoek (GUO), i.o.v. LUMC wordt de lijst van het AMC 
aangehouden http://www.spsao.nl/index.php?subonderwerp_ID=43 
 
Voor uitgebreid echoscopisch onderzoek komen twee groepen zwangeren in aanmerking.  
GUO type 1 is een 20 weken echo met indicatie zoals, voorgeschiedenis of zwangere zelf met afwijking, 
medicijngebruik etc. 
GUO type 2 is altijd verdenking (of aangetoonde) pathologie. 
 

2.7.1 Indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek Groep I  
 

1. Verhoogd risico i.v.m. eerder aangedaan kind [eerste graads verwantschap] 
2. Zwangere of partner heeft aangeboren afwijking [eerste graads verwantschap]* 
3. Ouder of broer/zus van zwangere/partner heeft een aangeboren afwijking [tweede graads 

verwantschap]* 
4. Zwangere lijdt aan insuline afhankelijke diabetes mellitus  
5. Zwangere gebruikt anti-epileptica  
6. Zwangere gebruikt teratogene medicijnen/drugs*  
7. Blootstelling aan röntgenstraling/chemotherapie  
8. Zwanger via ICSI  
9. Monochoriale gemelli zwangerschap 
10. Schildklier antilichamen  

 
* NB. Een hartruis of SSRI gebruik zijn geen indicaties voor een GUOI. Ook incidenteel gebruik van partydrugs 
zijn geen GUOI indicatie.Raadpleeg eers www.lareb.nl 
 
Een zwangere komt in aanmerking voor een vroeg GUO 1 (13-14 wkn) als er sprake is van : 

 Eerder kind met neuraal buisdefect 
 Zwangere gebruikt anti-epileptica 

 

2.7.2 Indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek Groep II 
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1. Vermoeden op een of meerdere foetale structurele afwijkingen 
2. Negatieve dyscongruentie [foetale groei of hoofdomtrek of buikomtrek of femurlengte < P2,3] 
3. Positieve dyscongruentie [foetale hoofdomtrek of buikomtrek > P97,7]  
4. Oligohydramnion (grootste vruchtwaterpoel < 2 cm AFI < 5)  
5. Polyhydramnion (grootste vruchtwaterpoel > 8 cm, AFI > 24)  
6. Foetale hartritmestoornis  
7. Maternale infectieziekte met foetaal effect (CMV, PARVO) 
8. HELLP syndroom < 27 weken  
9. Afwijkende invasieve diagnostiek  
10. Partus prematurus imminens [<32 weken] 
11. Aanwezigheid van irregulaire erytrocyten-/thrombocyten antistoffen met foetaal risico 
12. Single Umbilical Artery [SUA]  
13. Twin to Twin Transfusion Syndrome  
14. Nuchal Translucency 3,5 mm  
15. Aanwezigheid van sonomarkers (conform NVOG modelprotocol Onverwachte bevindingen) 
16. Afwijkende combintatietest* (> 1:200) 

 
*Na een goede NIPT of QF PCR uitslag kan er lokaal een SEO verricht worden. 
 
Indicaties voor invasieve prenatale diagnostiek 
 

1. Zwangeren bij wie op een andere erkende indicatie al vruchtwater of chorionvillusmateriaal 
afgenomen is en bij wie dus de mogelijkheid bestaat om onderzoek te doen naar 
chromosoomafwijkingen zonder dat er nog een aparte ingreep gedaan hoeft te worden om foetaal 
materiaal te verkrijgen. 

2. Aanstaande ouderparen waarvan een van de partners drager is van een chromosoomafwijking. Het 
gaat hierbij meestal om een gebalanceerde translocatie bij een van de aanstaande ouders. 

3. Zwangeren bij wie door middel van ultrageluidonderzoek aanwijzingen zijn gevonden 
voor een foetale misvorming. 

4. Zwangeren die na een eerdere zwangerschap van minstens 16 weken een kind of foetus met een 
postnataal bewezen dan wel klinisch genetisch aannemelijk gemaakte chromosoomafwijking ter 
wereld hebben gebracht.  

5. Zwangeren bij wie in een eerdere graviditeit een chromosomaal afwijkende vrucht is vastgesteld door 
middel van prenatale genotypering.  

6. Zwangeren met een verhoogd risico op een (a)autosomaal dominant, (b) autosomaal recessief of c) X-
chromosomaal overervende aandoening. 

7. Zwangeren met een mitochondriaal erfelijke aandoening. 
8. Indicatie voortkomend uit een afwijkend resultaat van serumscreening/NIPT. 
9. Zwangeren die zwanger zijn geworden na de ICSI-procedure. 

 
Indien de echoscopist een SEO verricht, maar zij komt er achter dat het een indicatie geavanceerd ultra geluid 
onderzoek  is dan maakt ze het SEO af en ligt de verwijzer in. De verwijzer maakt alsnog een afspraak voor een 
geavanceerd ultrageluid onderzoek. 
 
De zwangere kan gemotiveerd afzien van het GUO en kiezen voor het SEO, de echoscopist legt dit vast in 
Astraia. Onder het kopje tekst, zodat deze zin in de zorgmail meegaat.  De counselaar (verwijzer) is 
verantwoordelijk voor de indicatiestelling GUO en benoemt dat de zwangere afziet van GUO in de verwijzing. 
 

2.8 Aanvullingen werkwijze <naam echocentrum> voor echoscopist 
 BPD dient altijd te worden gemeten. Bij een BPD < 2,3 wordt de groei na 2 weken beoordeelt en indien 

groei eigen lijn geen bijzonderheden. Echter afbuiging van de groei insturen voor GUO2. 
 Bij laag liggende en marginalis de afstand van de placenta noemen ( zie placenta lokalisatie) 
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2.9 Kwaliteitseisen aan de echoscopist 
 De echoscopist is bevoegd en bekwaam in het meten van de biometrie bij de foetus. Alle 

echoscopisten die momenteel bij <naam echocentrum> werken voldoen aan deze eis. 
 Verslaglegging en archivering gebeuren digitaal. De waarden worden door Astraia in grafieken gezet. 
 Gebruikt wordt de groeicurve van Verburg. De gemeten uitkomsten worden ook in percentielen 

weergegeven. De percentielcurve uit Astraia wordt uitgedraaid en bij de uitslagbrief gevoegd. 
 

De echoscopisten bij <naam echocentrum> werken voldoen aan de landelijke richtlijnen: 

https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/2320711/2775099/eisenechoscopist.pdf  
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=a7fc6f43-3f09-45e7-8668-44db80d8f36b&type=PDF  
 

 
<naam echocentrum> voldoet aan de volgende kwaliteitseisen:   
1. De landelijke protocollen voor prenatale screening zijn richtinggevend. Echoscopisten zijn hiervan op de 

hoogte en volgen de ontwikkelingen op dit terrein. Echoscopisten zijn op de hoogte welke richtlijnen en 
protocollen bestaan en waar deze (op internet) te vinden zijn. Verantwoordelijk: centrummanager en 
senior. 

2. De voor echocentra relevante kwaliteitseisen uit de Wkkgz worden gevolgd. Deze zijn verwerkt in STBN 
procedures en handreikingen. De procedures en handreikingen zijn vindbaar voor en bekend bij de 
medewerkers. Manager bedrijfsvoering ziet toe op de uitvoering. Centrummanagers en senioren voeren 
uit.   

 Klachtenprocedure 
 Handreiking onbedoelde gebeurtenis 
 Procedure cliënt tevredenheid enquête  

3. Per centrum zijn de volgende centrum specifieke protocollen vastgelegd, vindbaar voor en bekend bij de 
medewerkers. Verantwoordelijk: centrummanager en senior. 

 Verwijsprotocollen, vastgesteld in overleg met de verwijzers:  
o Van verwijzer/aanvrager naar centrum  
o bij bijzonderheden naar tweede cq derde lijn  

 Werkwijze SEO en Combinatietest (hoe verlopen alle procedures, wie doet wat wanneer en wie 
communiceert wat wanneer)  

 Counselingsprotocol (indien van toepassing)  
 Follow-up procedure  

4. Alle echoscopisten kunnen altijd de meest recente informatie raadplegen.  De centrum specifieke 
protocollen zijn voor invoering uitgebreid doorgenomen met de echoscopisten en zijn digitaal te 
raadplegen. Verantwoordelijk: centrummanager en senior. 

5. De interne kwaliteitsborging wordt gecoördineerd door de manager bedrijfsvoering van STBN en in nauwe 
samenwerking met de centrummanager, uitgevoerd door de seniorechoscopist. Eindverantwoordelijk: 
manager bedrijfsvoering. 

6. Kwaliteitsbewaking en –bevordering gebeurt in  samenwerking met de betreffende vergunninghouder. De 
echoscopisten van de centra maken gebruik van het aanbod van de vergunninghouder. (bijvoorbeeld 
beeldbeoordeling, hands-on trainingen).  Centrummanager en senior stemmen het kwaliteitsjaarplan 
mede af op het aanbod van de vergunninghouder.  

7. De centra werken met aanvraagformulieren die voldoen aan de wettelijk eisen en regionale afspraken. 
Verantwoordelijk: Centrummanager en senior.  

8. De centra beschikken over een pathologiemap of digitaal dossier (Astraia) waarin alle bijzonderheden 
worden vastgelegd. Gegevens zijn terug te leiden tot het betreffende onderzoek door de betreffende 
echoscopist. Verantwoordelijk: centrummanager en senior.  

9. Jaarlijks wordt het kwaliteitsjaarplan van het voorgaande jaar geëvalueerd met de echoscopisten van het 
team en geactualiseerd voor het komende jaar. Centrummanager en seniorechoscopist zijn hier 
verantwoordelijk voor. Dit jaarplan dient te worden vastgesteld door de stuurgroep. De bijbehorende 
begroting wordt ingediend door de manager bedrijfsvoering.  
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10. Elke echoscopist houdt voor zichzelf een portfolio bij. De statistiekgegevens hiervoor worden jaarlijks 
aangeleverd door de centrummanager. De statistiekgegevens kunnen door de senior worden gebruikt bij 
de hands-on training.  

11. Elke echoscopist abonneert zich op de digitale nieuwsbrief van het RIVM en stelt zich regelmatig op de 
hoogte van nieuwe publicaties op de website van het RIVM en de regionale vergunninghouder betreffende 
de prenatale screening. De informatieweg voor grote landelijke ontwikkelingen loopt via de daarvoor 
verantwoordelijke senior. Zij houdt de grote landelijke ontwikkelingen bij en communiceert deze met de 
teams.  

12. Echoscopisten volgen bij- en nascholing  en voldoen aan de door het RIVM gestelde eisen voor 
bijscholing.  Dit is een individuele verantwoordelijkheid voor elke echoscopist. De centrummanager ziet 
jaarlijks toe op de naleving hiervan.  

13. Het centrum verzamelt actief follow-up gegevens en presenteert haar werkzaamheden, resultaten, 
enquête- en klachtgegevens in een kwaliteitsjaarverslag. Verantwoordelijk: centrummanagers.  

  

2.10 Kwaliteitseisen aan de verwijzende praktijk 
 De verloskundige zorgverlener is in staat om de metingen te interpreteren. Hij of zij weet bij welke 

bevindingen een verwijzing naar de 2e/3e lijn dient plaats te vinden. 
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3 Medische echo’s 
 

3.1 Verminderde vitaliteit 
3.1.1 Doel 
Vaststellen van de vitaliteit van de zwangerschap. 

 
3.1.2 Wanneer 
"Vitaliteitsecho bij medische noodzaak. Op dit moment bestaat er nog geen formele declaratietitel voor een 
vitaliteitsecho die rond de 8ste week van de zwangerschap kan worden uitgevoerd. Het Zorginstituut heeft 
aangegeven dat de vitaliteitsecho verzekerde zorg is wanneer een individuele vrouw hier een indicatie voor 
heeft. Een individuele vrouw moet dus redelijkerwijs zijn aangewezen op deze zorg. De vitaliteitsecho behoord 
niet tot het verzekerde pakket als deze standaard wordt aangeboden ongeacht de indicatie. De NZa heeft de 
lijst van specifieke diagnose echo’s uitgebreid met een echo voor verminderde vitaliteit." 

toevoeging BEN: De echo valt dus onder de specifieke diagnose echo's en mag dus, zoals de andere echo's die 
daar onder vallen, op indicatie gedeclareerd worden. 

3.1.3 Hoe aanvragen  
Verwijsformulier: Vitaliteitsecho 

3.1.4 Werkwijze  
Visualiseren hartactie, inschatting van de zwangerschapsduur door het meten van de CRL of GS. Beoordelen of 
er sprake is van eenling/meerling, intra- of extra-uteriene graviditeit. Beoordelen of er sprake is van een 
afwijkende uterus. 
Omdat de CRL niet erg te zake doet (het is niet om de termijn te stellen) kan de echo uitwendig, mits de 
beeldvorming daarbij voldoende is om onderstaande te beoordelen. 
 

3.1.5 Indicaties 
Vanaf 1 januari 2018 wordt er een nieuwe prestatiecode toegevoegd aan de lijst specifieke diagnose echo’s. 
Het betreft de vitaliteitsecho welke rond de 8ste week van de zwangerschap kan worden uitgevoerd( tot 
maximaal 8 weken en 4 dagen). 

 https://www.echoscopisten.nl/nl/nieuws/53/indicaties-vitaliteitsecho  
 Bloedverlies 1e trimester  
 Buikpijn 
 Miskraam i.a / habituele abortus 
 Verdenking EUG / EUG i.a. 
 Verdenking Gemelli 
 Onduidelijke termijn: zwangerschap met IUD, zwanger tijdens OAC, zwanger tijdens BV, onzekere LM. 
 Geassisteerde zwangerschap 
 Refertilisatie i.a. 
 Excessief braken/ hyperemesis gravidarum 
 Ongewenste zwangerschap 

3.1.6 communicatie  
Uitslag zoals gebruikelijk via zorgmail. 

Toevalsbevindingen, waarbij een vervolg echo/ verwijzing voor nodig is, worden telefonisch door de 
echoscopist gemeld aan cliënt en verloskundige. 
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3.2 Termijnbepaling 
 
3.2.1 Doel 
Vaststellen van de zwangerschapsduur en a terme datum. 
 

3.2.2 Wanneer 
Bij voorkeur inplannen vanaf 10+1. Mocht een cliënt bij de echo toch korter zwanger blijken te zijn dan kan de 
termijn gesteld worden vanaf >20 mm kind (8+4). Zij hoeft in dit laatste geval niet terug te komen voor een 
herhaling (conform NVOG richtlijn:  
http://www.nvog-documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=896) 
Indien cliënt terugkomt binnen de 12 weken (bv in geval van bloedverlies), moet de a terme datum opnieuw 
gesteld worden. Bij zwangerschappen na ICSI en IVF hoeft geen termijn gesteld worden (de datum gesteld door 
de zwangerschapsunit wordt aangehouden), maar kan wel worden ingestuurd worden voor een termijn. 
Verder beleid aan de verloskundige.  
 

3.2.3 Hoe aanvragen 
Verwijsformulier: Termijn 
 

3.2.4 Werkwijze 
Protocol: NVOG 2011 protocol datering van de zwangerschap tot 13 weken: 

 Echo < 8+4 (<20mm) is geen betrouwbare termijnbepaling 
 Datering m.b.v. de CRL kan verricht worden tussen de 20 mm (8+4wk) en 68 mm (12+6wk). 
 Vóór 10 weken altijd transvaginaal, mits geen contra-indicatie bestaat 
 Een optimale zwangerschapsdatering met de CRL verkrijgt men tussen 10+0 en 12+6 weken (CRL 33-

68mm). 
 Indien metingen in deze periode verschillen, dateert men op de meting het dichtst bij 10 weken. 
 Gecorrigeerde CRL curve van Robinson, of Verburg vanaf 13 weken. 

 
Werkwijze termijnbepaling bij <naam echocentrum>: 
Meten volgens NVOG richtlijn  
http://www.nvog-documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=896  
Bij echoscopisch onderzoek in het 1e trimester wordt onafhankelijk van de indicatie minimaal gekeken naar:  
 intra-uterien aanwezig zijn van de vrucht(zak), 
 eenling- of meerlingzwangerschap 
 aanwezigheid van hartactie, 
 mono- of dichoriale meerlingzwangerschap, 
 de zwangerschapsduur op basis van de biometrie (conform modelprotocol zwangerschapsdatering) 

 
Er wordt niet standaard een nekplooi gemeten, alleen indien op het oog > 3,5 mm. 
Er wordt GEEN placenta lokalisatie vastgelegd in het eerste trimester. 
Er wordt niet standaard gekeken naar de ovaria. 
De volgende gegevens worden altijd vastgelegd: 
 CRL met foto van de meting. 
 HC axiale doorsnede vanaf 11 weken 

 
Het onderzoek wordt gedeclareerd als termijnbepaling. Dit kan 1 maal per zwangerschap. 
 

3.2.5 Indicaties 
N.v.t. Er kunnen wel toevalsbevindingen zijn. 
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3.2.6 Communicatie 
Uitslag zoals gebruikelijk via zorgmail, met de geprinte versie. 
Toevalsbevindingen, waarbij een vervolg echo/ verwijzing voor nodig is, worden telefonisch door de 
echoscopist gemeld aan cliënt en verloskundige. 
 Dikke nekplooi >3,5  
 Meerling 
Zie lijst van de BEN  
https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitseisen-modelprotocollen-richtlijnen  
 

  
Echodens darm pakket mag in het 1e trimester. 

De nieren zijn in het eerste trimester echodenser. 

Richtlijn ten aanzien van myomen 

Beschrijven; 
 aantal  
 grootte  
 locatie 

Beschrijf de echodensiteit etc., en dan bijvoorbeeld passend bij myoom. Bij termijn myoom gezien, dan bij het 
SEO myoom her beoordelen op grootte. Met name in fundo en bij de cervix en achter de placenta, kunnen 
problemen geven rond nageboorte tijdperk. 

De echoscopist geeft haar bevindingen telefonisch door aan de verwijzer, de verwijzer bepaalt het verdere 
beleid. 

Ovarium cyste > 60 mm vermelden in verslag voor verwijzer. 
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3.3 SEO 
3.3.1 Doel 
Screening van het ongeboren kind. 
 
3.3.2 Wanneer 
Dit onderzoek kan worden gedaan tussen week 18+0 en week 22+0 van de zwangerschap. 
Voor de planning van belang het streven het liefst vanaf 19 weken en dat het SEO vóór week 21+0 is afgerond.  
 
Indien bij ongecontroleerde zwangerschap de 22+0 is verstreken kan er nog altijd een verzoek worden gedaan 
voor het SEO, echter is minder betrouwbaar, omdat de uitvoering lastiger is. 
 

3.3.3 Hoe aanvragen 
Verwijsformulier: SEO 
 

3.3.4 Werkwijze 
Draaiboek Rivm prenatale screening: 
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=a7fc6f43-3f09-45e7-8668-
44db80d8f36b&type=pdf&disposition=inline  
 
De NVOG:  
De uitvoering en de vast te leggen items zijn omschreven in een door de Werkgroep Echoscopie opgesteld 
Modelprotocol voor structureel echoscopisch onderzoek (SEO). 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Structureel_echoscopisch_onderzoek_SE
O  
In dit protocol staan de voorwaarden beschreven die gesteld worden aan de uitvoering van het SEO en welke 
structuren geëvalueerd dienen te worden. In dit protocol wordt verwezen naar het NVOG modelprotocol 
foetale biometrie waaraan betrokken zorgverleners moeten voldoen. Verder is het NVOG beleidsadvies 
sonomarkers bij het SEO (opgesteld door de werkgroep foetale echoscopie dd 22 april 2008) en de 
kwaliteitseisen voor SEO-echoscopist (vastgesteld door het Centraal Orgaan, 3 juni 2014) van toepassing. 
 
Er wordt standaard naar de placenta gekeken bij het SEO onderzoek. 

Het vastleggen van de lokalisatie placenta is een verplicht item in het SEO en wordt omschreven in de 
rapportage. (Indien afwijkend zie SD placenta lokalisatie). 
 
Er wordt standaard gekeken naar het geslacht en vastgelegd in rapportage indien bij ouders de wens geen 
vermelding van het geslacht dan kan het omschreven worden als” geslacht lijkt normaal”. 
 

3.3.5 Indicaties  
Indicaties conform Beleidsadvies Onverwachte bevinding bij het SEO opgesteld door de werkgroep Foetale 
Echoscopie. 
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=95d2f093-8f6e-4ee7-bcb6-ef85f864cd23  
Doorverwijzingen bij sonomarkers volgens het landelijk beleid van het RIVM (zie onderstaand stroomschema). 
Extra aandachtspunten die niet zijn genoemd, maar wel direct doorverwezen dienen te worden: 

 Nekplooi 2e trimester >6mm 
 Let op echodense darmen: Kan ook CF of CMV zijn. 
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3.3.6 Communicatie  
Indien een echoscopist bijzonderheden ziet, worden deze op dezelfde wijze gecommuniceerd met de verwijzer 
als bij de andere onderzoeken. 
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3.4 Specifieke Diagnose Echo - Bloedverlies 
 

3.4.1 Doel 
Vaststellen vitale zwangerschap. Gerust stellen cliënt.  
 

3.4.2 Wanneer 
Vanaf een zwangerschapsduur +/- 6 weken tot +/- 12 weken zwangerschap. Na deze periode wordt in principe 
niet meer verwezen naar <naam echocentrum>, omdat de vitaliteit wordt beoordeeld aan de hand van 
hartactie en een eventuele echo dan logischer direct in tweede lijn gemaakt wordt. Een en ander ter 
beoordeling van de verloskundige. 
In spoedgevallen op werkdagen worden deze echo’s binnen 24 uur ingepland. Overige cliënten worden binnen 
3 werkdagen gezien. In spoedsituaties in het weekend wordt er verwezen naar tweede lijn. Voorwaarde: 
positieve zwangerschapstest.  
 

3.4.3 Hoe aanvragen  
Specifieke Diagnose Echo - Bloedverlies 
 

3.4.4 Werkwijze 
Start via de abdomen (gevulde blaas) voor de positie van de baarmoeder, bij goed beeld kun je eventueel de 
echo zo beoordelen. De voorkeur gaat bij bloedverlies/ vaststellen intacte zwangerschap, uit naar een vaginale 
echo (met lege blaas)(volgens richtlijn Vaginale echo STBN).  
 
Bij de indicatie bloedverlies worden de volgende bevindingen vastgelegd: 

 Of er een zwangerschapsring in de Gastational Sac aanwezig is. 
 GS wordt in 3 doorsnedes gemeten. 
 CRL indien aanwezig meten. 
 Dikte endometrium en echodensiteit wordt beschreven. 
 Beide ovaria 
 Beide istmussen 
 Cervix kanaal 
 Holte Douglasi  

 

3.4.5 Indicaties 
 Als er een zwangerschapsring zichtbaar is, maar nog geen hartactie, na een week terug laten komen. 
 Bij een GSD +/- 5 mm na +/- 12 dagen terug laten komen. 
 Bij aanwezigheid van een zwangerschapsring bij een GSD +/- 12 mm na +/- 6 dagen terug laten komen. 
 MGS groter dan 25 mm en geen embryo, niet intacte zwangerschap. Conclusie miskraam en hoeft niet 

terug te komen. 
 Bij CRL > 7 mm moet er hartactie zijn. Bij geen hartactie conclusie niet intacte zwangerschap. Hoeft 

niet terug te komen. Verwijzer bepaalt het vervolgbeleid in overleg met cliënt.  
 Indien de cliënt zelf een revisie echo na miskraam wil, is geen medische noodzaak en kan dit op eigen 

kosten. 
 Uitvragen anamnese en komt het overeen met het echobeeld. 
 Verdenking EUG verwijzing 2e lijn. 
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3.4.6 Communicatie 
Client: 
Miskraam folder KNOV: http://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/tekstpagina/53/folders/ 

 Bij terug laten komen: Aangeven dat ze minder ver lijkt dan gedacht. Dat kunnen we pas goed 
beoordelen over één a twee weken.  

 Bij miskraam: Client informeren over de miskraam en verwijzen naar de verloskundige.  
 Bij een Hematoom en duidelijk zichtbaar, communiceren aan de cliënte dat dat de mogelijke oorzaak 

is van het bloedverlies. 
 Geen uitspraken over placenta vóór de 20 weken. 
 Alleen maar communiceren over een vanishing twin als de CRL kan worden gemeten. 

 
Verloskundige: 

 Bij alle indicaties waarbij een vervolg onderzoek nodig blijkt te zijn, telefonisch contact met de 
verloskundige. Verloskundige bepaald verder beleid. 

 Controle na een miskraam, dit is mogelijk indien nodig. Deze echo kan niet gedeclareerd worden, dus 
wordt niet standaard aan alle cliënten aangeboden. Waar nodig kan een verloskundige wel verwijzen 
voor deze echo naar <naam echocentrum>.  
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3.5 Specifieke Diagnose Echo – Groei / Biometrie 
 

3.5.1 Doel 
Beoordelen van positieve of negatieve groei. Het doel van een echo biometrie bij <naam echocentrum> is om 
de verloskundige zorgverlener bij bepaalde indicaties extra informatie te geven over de groei van de foetus. 
 

3.5.2 Wanneer 
Bij <naam echocentrum> kan er een echo biometrie worden afgesproken voor de volgende indicaties: 

 Factoren die de groei kunnen beïnvloeden zoals: 
 Roken tijdens de zwangerschap 
 Factoren die uitwendige beoordeling bemoeilijken zoals: 
 BMI > 30-40. 
 Uitwendige beoordeling niet conclusief 
 Voorgeschiedenis: 
 Een kind met een geboortegewicht tussen de P5 en P10 in de anamnese (<P5 is in principe een 

indicatie voor begeleiding in de tweede lijn, in de praktijk zie je vaak dat deze vrouwen in de 1e lijn 
begeleid worden en 2 groei-echo’s krijgen in de 2e lijn). 

 Een kind met een geboortegewicht boven de P90 in de anamnese. 
 Of eventueel standaard bij circa 32 weken, indien gewenst door verwijzer 

 
De indicaties,  worden door de verwijzer gesteld, er kunnen nog mogelijk andere redenen zijn, om soms buiten 
de bovenstaande indicaties te verwijzen. 
 

3.5.3 Hoe aanvragen  
Aanvraagformulier: Specifieke Diagnose Echo / Groei / Biometrie 
Of en wanneer er tweede groei echo nodig is wordt bewaakt en beoordeeld door de verloskundige.  
 

3.5.4 Werkwijze 
http://nvog-documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=811  
De placenta wordt niet specifiek bekeken tijdens deze echo. Als dit wel gewenst is, kan op het 
aanvraagformulier ook de placenta lokalisatie worden aangevraagd en wordt hier aanvullend tijd voor 
ingepland.  
 

 Meten volgens modelprotocol foetale biometrie. 
 Beelden van de metingen worden opgeslagen. (Opslaan van beeldmateriaal in alle gevallen van 

afwijkende bevinding en dus ook van biometriewaarden onder de P10, opdat later beoordeeld zou 
kunnen worden of de meting correct is gedaan). 

 Bijzondere bevindingen worden telefonisch gemeld aan verwijzer: 
 Alle biometriewaarden onder de < P10 behoeven evaluatie en dus overleg met de verwijzer. 
 of een AC < P5 
 Bij afbuigende groei curve > 20% behoeven evaluatie en dus overleg met de verwijzer. 
 P95 2e lijn wegens macrosomie en modus partus 
 Het onderzoek wordt gedeclareerd als “specifieke diagnose echo groei”. Dit kan twee maal per 

zwangerschap. 
De biometrie wordt minimaal twee keer gemeten en het liefst 3 x waarbij de meting, die het dichtstbij de 
perfecte uitvoering van de meting ligt, wordt gebruikt. 
 
Richtlijn Hoeveelheid vruchtwater: 
Bij indicatie biometrie meting, wordt standaard de hoeveelheid vruchtwater gemeten. 
De hoeveelheid vruchtwater wordt in de literatuur aangeduid met de term AFI (amniotic fluid index). Voor het 
bereken van de hoeveelheid vruchtwater tijdens de zwangerschap moet de uterus verdeeld worden in 4 gelijke 
kwadranten. De vruchtwaterpockets moeten gemeten worden in afwezigheid van foetale delen of navelstreng 
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in het metinggebied. Door de grootste vruchtwaterpocket van ieder kwadrant te meten kan de AFI worden 
berekend. De AFI is namelijk de optelsom van een pocket uit ieder kwadrant. 
AFI= som van centimeter vruchtwater per kwadrant. 
 
Oligohydramnion  

Er is sprake van een oligohydramnion, dus te weinig vruchtwater, wanneer de AFI 0-5 cm is of wanneer de 
grootste pocket 2 cm of kleiner is. Zie tabel 1. 

Polihydramnion 

Er is sprake van een polihydramnion, dus te veel vruchtwater wanneer de AFI groter dan 24cm is of wanneer de 
grootste pocket groter dan 8 cm is. Zie tabel 1 en figuur 1. 

Tabel 1. AFI index 

Hoeveelheid vruchtwater Grootste pocket (cm) AFI (cm) 

Oligohydramnion 0-2 0-5 

Normaal 2-8.0 5-24.0 

Polihydramnion >8* >24.0 

* Je kunt best een pocket > 8cm en een AFI < 24. We varen dan toch op de AFI en niet op 1 meting > 8cm. Door 
de ligging van de foetus kan het zo zijn dat er een grote pocket is. Dan is er dus geen sprake van 
polyhydramnion. 

Er bestaat echter een normale fluctuatie van de hoeveelheid vruchtwater gedurende de zwangerschap.  

Beleid 

Bij afwijkende AFI bij biometrie-meting, dezelfde dag, contact opnemen met de verwijzer. 

De verwijzer bepaalt het beleid, de prognose en het verdere beleid zijn afhankelijk van de ernst van de 
afwijkende waardes en de zwangerschapsduur. Dat is de reden dat de informatie verstrekking naar de cliënt 
wordt overgelaten aan de verwijzer. De verwijzer neemt contact op met cliënt indien nodig. Een vergrote Afi kan 
in ons eigen centrum herhaalt worden. 

3.5.5 Indicaties: beschreven bij 3.4.2. 
 

3.5.6 Communicatie 
Indien een echoscopist bijzonderheden ziet, worden deze op dezelfde wijze gecommuniceerd met de verwijzer 
als bij de andere onderzoeken. 
  



<logo echocentrum>   
 

18 
 

3.6 Specifieke Diagnose Echo – Ligging 
 

3.6.1 Doel 
Beoordeling ligging 

3.6.2 Wanneer 
Na zwangerschapsduur van 35 weken 

3.6.3 Hoe aanvragen  
Aanvraagformulier: Specifieke Diagnose Echo / Ligging 
 

3.6.4 Werkwijze 
Bij een liggingsecho worden de volgende bevindingen vastgelegd: 

 Ligging: hoofd/ stuit/dwars 
 Hartactie 
 biometrie 
 Er dient altijd een volledige biometrie meting plaats te vinden. 
 Meting hoeveelheid vruchtwater 
 Indien afwijkende ligging, daarnaast: ligging specifiek beschrijven: CIF, rug rechts/links, volkomen/ 

onvolkomen CIF, transversaal rug craniaal/caudaal, placentalokalisatie, 
 

3.6.5 Indicaties 
OP verwijzing van verloskundige bij twijfel uitwendig onderzoek. 
Of indien een biometrie is aangemeld > 35 weken wordt er altijd gekeken naar de ligging. 

 

3.6.6 Communicatie 
Indien een echoscopist bijzonderheden ziet, worden deze op dezelfde wijze gecommuniceerd met de verwijzer 
als bij de andere onderzoeken. 
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3.7 Specifieke Diagnose Echo – Placentalokalisatie 
 

3.7.1 Doel 
Beoordelen of het ostium internum vrij is. Een placenta praevia is tot dicht bij of over het ostium internum van 
de cervix geïmplanteerd, waardoor ernstig bloedverlies kan ontstaan.  
 

3.7.2 Wanneer 
Er wordt standaard naar de placenta gekeken bij het SEO onderzoek 

http://www.nvog-documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=26667&richtlijn_id=797  

Incidentie: Voor 20 weken ligt de placenta bij ongeveer 5% van de zwangerschappen dicht bij het ostium 
internum. Na 20 weken neemt dit af tot 1% . Met het groter worden van de baarmoeder kan deze afstand 
toenemen, zodat wat aanvankelijk een placenta praevia leek, het uiteindelijk niet blijkt te zijn. Het is daarom 
van belang om altijd een echo in het derde trimester te herhalen wanneer er een verdenking is op een placenta 
praevia. Ten tijde van de partus wordt een incidentie van 0,3-0,9% beschreven, afhankelijk van de 
samenstelling van de onderzoekspopulatie, de wijze van vaststellen van de diagnose en de definiëring. 

3.7.3 Hoe aanvragen  
Aanvraagformulier: Specifieke Diagnose Echo / Placenta lokalisatie. Bij het SEO wordt er standaard naar de 
lokalisatie van de placenta gekeken. 

3.7.4 Werkwijze 
Bij SEO kan de ligging van de placenta abdominaal (vaginaal) gesteld worden, waarbij aangegeven wordt of de 
placenta over het ostium internum ligt of hoe ver de placenta hiervan verwijderd is.  
Beschrijf in verslag waar placenta ligt. 
 

3.7.5 Indicaties 
 
Er zijn vier types:  
-          placenta praevia totalis: hierbij ligt de placenta over het gehele ostium internum, ( is afwijkende 
bevinding bij het SEO en moet worden verwezen voor verder onderzoek) 
 
-          partiële placenta praevia: hierbij bedekt de placenta gedeeltelijk het ostium internum,  
-          placenta praevia marginalis: hierbij reikt de placenta tot aan het ostium internum < 20 mm 
-          laagliggende placenta: hierbij is de placenta geïmplanteerd in het onderste uterus segment, maar reikt zij 
niet tot aan het ostium internum. > 20 mm < 30 mm. 
Alleen de  praevia, de marginalis  is revisie in het 3e trimester bij voorkeur bij 32 weken. Beschrijf de afstand 
van de placenta met het ostium internum in het verslag, met de lokalisatie: anterior, posterior, lateraal ect. 
 
Indicatie placentalokalisatie bij voorkeur bij 32 weken worden de volgende bevindingen vastgelegd: 

 Hartactie 
 Ligging 
 biometrie 
 Placentalokalisatie 
 Transvaginale echo bij placenta posterior of lateraal 

Indien de navelstreng insertie caudaal, wordt er gekeken met de flow ivm voorliggende vaten is verwijzing. 
Is bij de revisie de afstand tot het ostium internum < 20 mm, is afwijkende bevinding is verwijzing. 
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3.7.6 Communicatie 
Indien een echoscopist bijzonderheden ziet, worden deze op dezelfde wijze gecommuniceerd met de verwijzer 
als bij de andere onderzoeken. 
 

 


