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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van 2016 en 2017 van Verloskundig Centrum Sicht.  

Met dit verslag willen wij een duidelijk beeld geven van hoe ons centrum de afgelopen twee jaren 

heeft gefunctioneerd. We werken met een bevlogen team iedere dag hard aan onze kwaliteit en we 

presenteren dan ook met trots de cijfers.  

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. De stuurgroep dacht na over het overnemen van Sicht. Er is 

een nieuw echo apparaat gekomen die niet alleen verbetering geeft in de screening maar waarmee 

ook de 4D echo is toegevoegd aan onze mogelijkheden. Dat is voor ons én de zwangeren een mooie 

ontwikkeling. Sicht is begonnen met het aanbieden van handson trainingen en beeldbeoordeling 

voor echoscopisten in de regio. We willen niet alleen staan voor de kwaliteit van de echoscopie in 

ons centrum, maar die mogelijkheid ook bieden aan andere (verloskundig) echoscopisten. Tot slot 

bestonden we in Juni 2017 ook nog eens 10 jaar! Dit hebben we uitgebreid gevierd met de 

zwangeren en de verwijzers. 

 

 

 

Voor het maken van dit verslag hebben we gebruik gemaakt van de overzichten en cijfers uit Astraia.  

 

 

Antsje Tuinenga, senior echoscopist en kwaliteitsmedewerker 

Nienke Gramsma, centrummanager  
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Organisatie 

De Stuurgroep 

Sicht wordt aangestuurd vanuit een samenwerkingsverband van verschillende verloskundigen 

praktijken. Daarnaast wordt Sicht aangestuurd vanuit Stichting STBN.  

De stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de aangesloten 

verloskundigenpraktijken en de maatschap gynaecologie MCL. Hieronder volgt een overzicht: 

 

Naam vertegenwoordiger  Functie Praktijknaam 

Nienke Gramsma Centrummanager  Sicht 

Margreet van Buren   Voorzitter 2016 It Bertehûs 

Anna Rixt Albertsma Vertegenwoordiger 2017 It Bertehûs 

Marij van Leeuwen-Rijpkema Vertegenwoordiger Bonnehûs 

Janet Storm Tijdelijke Voorzitter 2017 De Tantes 

Janneke Bos Voorzitter 2017 Swanneblom 

Gean Linthof Vertegenwoordiger Volle Maan 

Marjanna Veenstra Vertegenwoordiger Catharina Schrader 

Taeke Spinder 
Leonard Morssink 

Vertegenwoordiger Maatschap Gynaecologie MCL 

  

STBN, wie zijn wij? 

Stichting STBN is een stichting zonder winstoogmerk en zet zich in voor een gezonde organisatie van 

de geboortezorg in Nederland. Als ondernemende advies- en projectorganisatie helpt STBN 

ketenpartners met slim organiseren. Innovatie is voor STBN de rode draad; verbeteren, pionieren en 

organiseren.  

Voor meer informatie over Stichting STBN kunt u kijken op de website: www.stbn.nl 

 

 

 

http://www.stbn.nl/
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De medewerkers van Sicht 

Het team van Sicht bestaat uit echoscopisten en praktijk assistentes. Het team wordt aangestuurd 

door een centrummanager. De interne kwaliteitsborging en toetsing worden verzorgd door Bernadet 

van der Werf (senior echoscopiste bij Vita) en Antsje Tuinenga, in goede samenwerking met STBN. 

Hieronder volgt een overzicht van alle medewerkers bij Sicht: 

Naam Functie Gecertificeerd voor 

Monica van der Weij Praktijk assistente Medisch secretaresse  

Hanneke van der Burgt – van 

den Berg 

Praktijk assistente Medisch secretaresse 

Antsje Tuinenga Senior echoscopiste NT en SEO 

Hester Wijma Echoscopiste en Verloskundige SEO 

Marieke de Jong-Kiewiet Echoscopiste en klinisch 

Verloskundige 

NT en SEO 

Monique Lappenschaar Echoscopiste en Huisarts SEO 

Amanda van der Wal Echoscopiste en verloskundige 

(oproepkracht) 

Eerstelijns echo’s 

Ita Smith Echoscopiste (oproepkracht) NT en SEO 

Andrea Michielsen Echoscopiste en Verloskundige 

(oproepkracht / vakantie) 

NT en SEO 

Jil Spijksma – van der Schaar Echoscopiste  NT en SEO 

Nienke Gramsma Centrummanager  
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Verwijzers 

In het onderstaand overzicht ziet u onze verwijzers in 2016 en 2017. Daarnaast ziet u voor welke 

onderzoeken de verwijzers hun cliënten naar Sicht verwezen. De tweeling zwangerschappen zijn in 

de tabel meegeteld in de aantallen van de SEO. 

2016 VBV TE herh. 

TE 

Groei Ligging Placenta NT Herh 

NT 

SEO Herh

SEO 

DVd/

pret

echo 

Counse

ling 

Vroege 

echo op 

verzoek 

Bertehûs 28 13

5 

24 78 85 12 34  104 3 16  4 

Bonnehûs 14 40 4 32 5 25 90  270 12 71 2 7 

Catharina 

Schrader  

 1    2 64  38 3 1 1  

De Tantes 6 18 2 65 4 9 44  118 2 16   

Dochter & Zn 15 54 10 66 16 15 81  180 4 34  10 

Home Care 

Verloskunde 

 1     15 1 30  1   

In Nij Begjin       8  14 1    

Lytse Poppe 4 32 2 3 1  3  35  3  1 

MCL 1 26  6 1  48  119 2 11 19 1 

Pia 1 1 1 5 1  3  5  3   

Swanneblom    13  2 12  45  3   

Volle Maan 1 2  10 1  24 1 44 2 8   

Juf Ooievaar       9       

De 

Geboortegolf 

      4  1     

Bloesem      1 5  2  1   

De Vlinder       3  1     

De 

Nieuwkomer 

     1 12  5     

Tjongerschans  1     11  5   1  

Schoterpoort       13       

Stiens e/o  1     28  4     
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Jane  1     11  2     

Weststelling

werf 

      13  3     

Wolkom       10  6  4   

Overige 1 3 4  1 3 12  6  5  2 

 

Hieronder het overzicht van verwijzers en de aantallen van 2017. Sinds 2017 introduceren wij voor 

zwangeren de Echo op Verzoek.  

2017 VBV TE herh. 

TE 

Gr

oe

i 

Ligging Pla

ce

nt

a 

NT Her

h 

NT 

SEO Herh 

SEO 

DVd/pretecho Counse

ling 

Vroege 

echo op 

verzoek 

Bertehûs 35 118 17 88 94 6 18 1 100 1 31  4 

Bonnehûs 23 15 2 29 2 18 27  257 7 77 2 3 

Catharina 

Schrader  

   2   14  35 2 8   

De Tantes 3 15 3 92 6 8 18  130 4 3 28 1 

Dochter & 

Zn 

9 38 4 47 8 8 26  157 3 47 1  

HomeCare 

Verloskunde 

   1   2  19 1 3   

In Nij 

Begjin 

     1 4  14  1   

Lytse 

Poppe 

2 27 1 9 2 3 2  25  10   

MCL 3 69 2 6   54  145 6 34 70  

Pia    4     1  3   

Swanneblom  2  24   11  45 2 9   

Volle Maan 6 8 1 1  1 20  60 2 21   

Juf 

Ooievaar 

      1  1     

De 

Geboorte 

golf 

        1     
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Bloesem      1 7  3     

De Vlinder       1    1   

De Nieuw-

komer 

  3    3  5  1   

Nij 

Smellinghe 

      4  1  1   

Schoter-

poort 

      5  1     

Stiens e/o  2 3    5  2  2   

Jane       3  4     

Weststel-

lingwerf 

      3  1     

S von 

Kospoth 

        3  2   

Praktijk 

Bolsward 

      2  3   2  

Overige       4  1     

 

 

Over SICHT 

Openingstijden en afspraken maken 

Sicht is geopend van: 

Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur 
Zaterdag van 09:00 tot 15:00 uur (dit is niet structureel)  
 
Voor het maken van een afspraak kunnen cliënten gebruik maken van diverse mogelijkheden. Zo kan 

een cliënt telefonisch een afspraak maken, via een digitaal inschrijfformulier, via e-mail of door een 

voicemail bericht achter te laten. Bij de laatste drie opties wordt de cliënt teruggebeld door de 

assistente voor het maken van een afspraak of andere vragen. 

Sicht is telefonisch te bereiken op 058 – 288 25 43 van: 
Ma en Di 09:00 – 13:00 uur 
Woe van 09:00 – 12:00 uur 
 Do en vr 09:00 – 13:00 uur  
 
Al deze informatie is voor cliënten ook terug te vinden op de website: www.sichtfriesland.nl 
 

 
 

http://www.sichtfriesland.nl/
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Voor verwijzers 
 
Voor verwijzers is Sicht dagelijks tot 15:00 uur te bereiken op een daarvoor apart mobiel nummer 

(06-10587758). Via dit telefoonnummer kunnen verwijzers spoedecho’s aanvragen, gegevens 

opvragen en afspraken inplannen. De mobiel wordt beheert door de twee praktijkassistentes van 

Sicht. Daarnaast kunnen verwijzers ons ook mailen via info@sichtfriesland.nl 

Tevens ontvangen onze verwijzers een aantal keren per jaar een nieuwsbrief van Sicht met daarin 

allerlei belangrijke informatie over de echo’s en over Sicht. Naast belangrijke informatie staan er vaak 

ook leuke nieuwtjes en wetenswaardigheden in de nieuwsbrief. 

 

 10 jarig bestaan van Sicht 

In Juni 2017 bestond Sicht alweer 10 jaar. Dit hebben we groot gevierd. Met het team en de 

stuurgroep zijn we door de stad Leeuwarden gaan praamvaren en hierna zijn we uit eten geweest. 

Voor alle verwijzers hadden we een leuke attentie, een SICHT notitieblok en de zwangeren kregen in 

de maand Juni een goodiebag vol met leuke babyartikelen en een cadeaubon voor een pretecho bij 

Sicht. Piet Paulusma kwam om het te vieren op bezoek en heeft opnames gemaakt voor Piets Weer.  

Er waren twee zwangere dames gevraagd om tijdens de opnames een echo te laten maken. Ze 

kregen o.a. 3/4D beelden te zien van hun kindje. Daarnaast is er op deze dag een gloednieuw promo 

filmpje opgenomen welke nu te zien is op de website van Sicht: www.sichtfriesland.nl 

 

            

mailto:info@sichtfriesland.nl
http://www.sichtfriesland.nl/
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Apparatuur en software TOSHIBA 

In de echokamer wordt sinds december 2016 gebruik gemaakt van een nieuw echoapparaat de  

Toshiba Xario 200 platinum. De keus is gemaakt na uitgebreide testrondes waarin verschillende 

apparatuur is getest op basis van beeldkwaliteit, gebruiksgemak en compleetheid van het systeem. 

Ons echoapparaat is uitgerust met 4 probes ( hoogfrequent, laagfrequent, vaginaal en 4D) een 4D 

module en een foto printer. 

We hebben gezien dat we een enorme stap hebben gemaakt in beeldkwaliteit. We zagen dat de 

beeldkwaliteit van de Xario 200 voor de SEO gelijkwaardig was aan andere systemen, maar de keuze 

voor de Toshiba sprong er uit wat betreft de beeldkwaliteit bij 12-13 weken. Zo kunnen we mee in 

mogelijke ontwikkelingen in de echoscopie in de toekomst. 

Het echoapparaat is aangesloten op een meekijkscherm en op Astraia. In dit computersysteem 

worden alle echo- en cliënt gegevens opgeslagen, de gemaakte fotobeelden worden hierin 

opgeslagen evenals alle metingen en NAW gegevens.  

De Xario 200 heeft een USB ingang. Elke zwangere krijgt van Sicht gratis een USB stick mee naar huis 

met  (bewegende) beelden van hun kindje. Daarnaast is het echoapparaat gekoppeld aan een  

geluidsopname systeem en aan dvd-opnameapparatuur. Hiermee kan tijdens een ‘pretecho’ het 

beeld en geluid worden opgenomen op de DVD.  
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Locatie  

Sicht is gevestigd in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) aan de Henri Dunantweg 6, route 26 op 

de 2e etage. Het centrum beschikt over een ontvangstbalie en een echo/spreek kamer. Daarnaast 

heeft Sicht een extra kantoorruimte, wachtkamer, koffie- en theeruimte en toiletten waarvan we het 

gebruik delen met het MCL. 
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Echo onderzoeken en statistieken 

In het volgende hoofdstuk behandelen we o.a. de combinatietest, de 20-weken echo en de daarbij 

behorende cijfers en statistieken. Tevens kijken we kort naar een overzicht van de in totaal gemaakte 

echo’s bij Sicht en de toevalsbevindingen. 

De Combinatietest 

 

In 2016 zijn 571 metingen verricht. De kans op trisomie 21 was groter of gelijk aan 1:200 in 35 (6,1%) 
gevallen.  De onderzochte groep bevat de volgende casussen met een chromosomale afwijking 
(zover ons bekend geworden): 

 

ID leeftijd CRL NT ßhCG PAPP-A   Kans       karyotype 

    (mm) (mm) (MoM) (MoM)   
  

11290 31 53,2 7,4 0 0 
  

1 : 0        Trisomie 21 

7071 39 52,5 1 0,26 0,12 
  

1 : 80        Trisomie 18 

11684  35 49.4 1 0,77 0,04   1:46 
       Karyotype Gb.  
       MCA bij echo. TOP   

 

Van de 571 metingen had 3.1% een NT boven de 95e percentiel.  

5,3% had een vrij BhCG boven de 95e percentiel en 8% een PAPP-A beneden de 5e percentiel. 

Er waren 155 vrouwen met een leeftijd van 35 jaar of hoger (27,1%). Op basis van de distributie van 
de maternale leeftijd worden 2,2 gevallen van trisomie 21 en ongeveer hetzelfde aantal van andere 
chromosomale afwijkingen verwacht.  
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In 2017 zijn 250 metingen verricht. De kans op trisomie 21 was groter of gelijk aan 1:200 in 12 (4,7%) 
gevallen. De onderzochte groep bevat de volgende casussen met een chromosomale afwijking (zover 
ons bekend geworden): 

 

ID leeftijd CRL NT ßhCG PAPP-A   Kans karyotype 

    (mm) (mm) (MoM) (MoM)   
  

12427 41 60 6,9 1,78 0,56   1 : 2 Trisomie 21 

6757 39 50.2 1.35 2,22 0,780   1:375 Gb. Cranieel en intracraniele afw: TOP 

 

Van de 250 metingen had 2% een NT boven de 95e percentiel (GUO indicatie). 

5,4% had een vrij BhCG boven de 95e percentiel en 5,9% een PAPP-A beneden de 5e percentiel. 

Er waren 62 vrouwen met een leeftijd van 35 jaar of hoger (24,8%). Op basis van de distributie van de 

maternale leeftijd worden 0,8 gevallen van trisomie 21 en ongeveer hetzelfde aantal van andere 

chromosomale afwijkingen verwacht. 
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Caput en been bij 12 wkn     

 

    

Hart: Kruisende uitstroomvaten en 2 harthelften bij 12 wkn. 

 

Dezelfde voetjes; links bij 12 weken (1 cm), rechts bij 20 weken (2,2 cm) 
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Ongunstige echo bevindingen bij combinatietest bij een niet-verhoogde kans: 

Afwijking Bleek bij Uitkomst 

Acranie ea Combinatietest TOP 

Hygroma colli zonder verhoogde 
kans 
 combinatietest  

    
De 20 weken echo (SEO) 
 
In 2016 en 2017 zijn er 2125 SEO’s verricht bij Sicht. 

Conclusie SEO Totaal 

geen bijzonderheden 1892 
Geen bijzonderheden gezien bij de screening op structurele 
afwijkingen 
Waarvan: vervolgonderzoek pyelectasie: 

65 
44 

Incompleet onderzoek 49 
Verdenking afwijking 119 

 
  

Eindtotaal 2125 

 

Hiervan zagen we bij in 89,2% (1892x) helemaal geen reden voor verwijzing GUO. Hierbij zagen we 2x 

een uterus bicornus. 5 zwangeren hadden bleken een GUO indicatie te hebben van wie 3 alsnog voor 

GUO gingen. 

C/Geen bijzonderheden 

13 x was er bij de SEO geen aanwijzing voor een GUO verwijzing waarbij later toch een afwijking 

bleek: 

 Uitkomst afwijking week gewicht  

Zichtbaar 
bij 20 
weken? 

1 Levend anusatresie 41,00 3995,00   nee 

2 Levend ileum atresie 36,00 2730,00   nee 

3 Levend down syndroom 36,00    Geen afwijkingen nee 

       

4 Levend 
hernia 
diafragmatica at 2310,00 geen OK nee * 

       5 Levend handen en voeten 38,00 2185,00   ja 

6 Levend polydactylie   2005,00   ja 

7 Levend 
polydactyly (1 
hand)       ja 

8 Levend syndactilie li en re   2650,00   ja 
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9 Levend TAVC 39,00   

bleek  8 wkn pp via 
CB hart(vaten) afw 
waarvoor OK. nee 

10 Levend coarctatio aorta 41,00 3530,00   nee 

11 Levend 
Dubbele 
aortaboog 38,00     nee 

       

12 

Neonatale 
dood stofwisselingzkt 37,00     nee 

13 NND >1 Week hydrops, PPNS 37,00 2610,00 verbloeding nee 

 

Bovenstaande casuïstiek is met elkaar doorgenomen om na te gaan of we iets anders hadden kunnen 

doen of hebben gemist.  

Bij 1,2,3,4,9 en 10 konden we ook met de kennis achteraf geen verdenking vinden op de echo bij 20 

weken en dat blijkt ook uit literatuur omdat dit pas later ontstaan/een probleem vormt. In casus 9 

ging het de longvaten in het artrium welke niet bij de SEO horen. In casus 4 bleek de hernia bij een 

biometrie echo tegen de ATD. Post partum was geen OK nodig. 

12 en 13 zijn zeker met echo niet zichtbaar.  

De casuïstiek van vingers kon je achteraf denken dat er geen heel mooie foto was van iedere 

hand/voet, maar zagen we geen verdachte plaatjes. De les hieruit is dat we met nog meer zorg de 

handen en voeten zijn gaan bekijken en vastleggen. 

In casus 11 was achteraf gezien de aortaboog mogelijk iets flauwer. De aortaboog is geen onderdeel 

van het SEO, maar trainen we onze ogen al wel in. 

 

C/Verdenking afwijking 

Er was bij 5,6 % (119x)SEO’s reden voor verwijzing voor een GUO. 

43X (2%)    ivm meting <p2,3 of >97,7 

18x (0,8%) ivm SUA 

11x (0,5%) ivm echodense darmen 

5x   (0,2%) ivm onvoldoende kunnen beoordelen van hart tgv ligging/BMI 

50 x (2,3%)  ivm vermoeden afwijking  
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c/verwijzing GUO obv metingen: 

Verwijsindicaties zijn: 

HC <P2,3 en > p97,7 
AC < P2,3 en > P97,7 
FL < P2,3 
Van de 2125 SEO’s  is hiervoor 43x verwezen. 42x zonder bijkomende verdenkingen, alleen vlg 
protocol. Hier kwam (zover ons bekend) geen bijzonderheden uit behalve advies groei vervolging en 
OGTT. 
1x kwamen de maten verdacht ver onder de curve. Dit is bevestigd en bleek na paar weken helaas 
een IUVD. 
 
c/verwijzing GUO obv SUA: 

Er is 18 keer een SUA gezien zonder bijkomende afwijkingen. Bij de GUO bleek in alle gevallen geen 

bijzonderheden. 

c/verwijzing n.a.v. vermoeden afwijking:  

Bij een verwijzing ivm een vermoeden van een afwijking werd 31 x een afwijking bevestig bij de GUO 

(62%). 

Intra/craniaal: 

 

SEO GUO GUO uitkomst   

1 
venticulomegalie en 
asymetrie  

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd ernstige hydrocefalus: TOP TOP Hydrocefalus 

2 Posterior hoorn 10.5mm. 
Afwijkingen bij SEO 
bevestigd torches en hh guo 2 wk     

3 
venticulomegalie. Geen structurele 

afwijking zichtbaar lat v 9.1 bij GUO, hart gb     

4 

De laterale ventrikel 1.12 
cm.  Geen structurele 

afwijking zichtbaar       

5 laterale ventrikel 10 mm  
Geen structurele 
afwijking zichtbaar 

lat v bij GUO binnen de 
norm     

6 
lat ventrikel >1 cm bdz Geen structurele 

afwijking zichtbaar 
gza, lat ventrikel binnen 
normaal waarden.     

7 Achterhoorn, 10.4 mm 

Lijkt nu niet 
afwijkend maar 
wordt vervolgd in de 
2e/3e lijn 

lat v bij guo gb. ivm ruim 
vrw en HC p95 guo herh 30 
wkn, TORCHES ingezet: gb     

8 Afwijkende vorm schedel Naast afwijkingen bij 
SEO ook andere 
afwijkingen gezien 
bij GUO 

plexus cyste en 
darmdilatatie. wil geen 
karyotypering 
Echo later: nl. 
aterme: Oligohydramnion: 
inleiding partus 

Levend   
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Hart 

 SEO GUO GUO Uitkomst   

1 Uitstroom 
afwijkend:LOF 
overrijdend? 
Afwijkend 3vv, 
FL P0.8, 
echodense 
darmen. 

Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

multipele C.A. oa: Tetralogie van Fallot 
en korte pijpbeenderen. Del 1P31 3:31 

Levend 
tetrologie 
v Falot 

2 afwijkend 
hartritme 

Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

PAC\s onschuldig en meestal passagere 
van aard. gb tenzij bij vervolg controles 
toenemend.     

3 

klein VSD 

Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

Klein VSD. Geen verwijzing UMCG. 
Groeit wrsch dicht. Revisie 30 wk dan 
beleid bepalen. Levend klein vsd 

4 Het 
vierkamerbeeld, 
de uitstroom en 
het 3vv zijn 
afwijkend. 

Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

Lijkt monoventrikel en Hypoplastisch 
linkerhart syndroom 
Prognose somber 
PND ingezet met sneltest voor 13 en 18 TOP 

HLHS obv 
aorta 
atresie 

5 slecht te 
beoordelen, lijkt 
afwijkend: geen 
flow in linker 
ventrikel 

Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

Verdenking complexe hartafwijking. 
Nadere analyse UMCG 

TOP   

6 verdenking van 
een transpositie 
van de GV. 

Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

Transpositie v grote vaten     

7 Hart: VSD?  Afwijkingen bij 
SEO niet 
bevestigd wel 
andere 
afwijkingen 
geconstateerd 

Geen VSD zichtbaar. Wel verdenking 
extra bekkennier links. Tzt via HA echo 
onderbuik kind ivm aantonen/uitsluiten 
extra bekkennier.     

8 VSD? GZA       

9 sluit linker klep 
lager dan rechter 
klep?? GZA gza     

10 In het hart lijkt 
de rechter klep 
iets lager dan de 
linker.  GZA       

11 Uitstroom grote 
vaten niet mooi 
in beeld te 
krijgen, geen 
duidelijk 3 VV 

(GUO 
geannuleerd 
door mw)       

12 Geen mooi 
vierkamerbeeld. 
De loft is smaller 
dan de roft. 

Geen 
structurele 
afwijking 
zichtbaar 

Kind draaide later mooi en toen zagen 
ze een mooi vierkamerbeeld. Gelukkig. NND triploïdie 
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Nieren 

  SEO GUO         

1 

megaureter? 
hydronefrose rechts? 

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd 

obstructieve path aan rechter 
nier, links milde pyelectasie. 
Ruim vrw dus normale 
nierfunctie. Herh over 4 wk. 
Co ka PP       

2 

Beide nieren pyela 
11.5mm.  
polyhydramnion   

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd 

- milde enkelzijdige 
pyelectasie 
- macrosomie 
OGTT, consult KA postpartum       

3 

Linker nier niet 
zichtbaar. 
blaasvulling + 
 

Afwijkingen bij SEO 
niet bevestigd 
maar wel andere 
afwijkingen 
geconstateerd 

Linker niet was wel aanwezig, 
maar was een bekkennier.       

4 

 
 
 
rechter nier 
meerdere holtes met 
vocht te zien. pyelum 
11,3 mm  

Geen structurele 
afwijking zichtbaar 

gza, peyla bdz <10mm       

5 

rechter nier afwezig? 
 

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd 

mononier links. co KA pp       

6 

cyste lijkende 
structuur bij verder 
nl nier. 

Geen structurele 
afwijking zichtbaar 

        

7 

2 holtes ipv 1 per 
nier. 

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd 

C/nierafwijking. Aan linker 
nier dd dubbelsysteem, 
uretrocele. hh GUO 28 en 34 
wkn. 
C guo 28 wk: Beeld v 
dubbelsysteem met beide 
pyela hydronefrosa. hh GUO 
34 wk, KA consult pp 
cGUO 33 wk:re pyela nu 25 en 
26 mm, links 10 mm. 
KA heeft reeds plan gemaakt 
tav beleid pp       

8 

Ivm mogelijk verwijdt 
pyelum GUO. 

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd 

herhaling GUO 32 wk 
GUO 32 w: c/linkszijdige 
hydronefrose en iets 
afbuigende groei. herh groei 2 
wk 
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9 

Echolucente 
structuur: De 
urether? lijkt 
gedilateerd en 
coronair lijkt het 
beeld van de nier 
afwijkend. Graag de 
mening van een arts 
PND. 
 
 

Afwijkingen bij SEO 
niet bevestigd 
maar wel andere 
afwijkingen 
geconstateerd 

Geen nierpath, wel verwijd 
rectum. dd obstructie, 
anusatresie. revisie 8 wk 

Levend     

10 

Pyela >10 Lijkt nu niet 
afwijkend maar 
wordt vervolgd in 
de 2e/3e lijn 

Milde enkelzijdige 
pyelectasie. Revisie GUO 32 
wk. 
GUO 32 wkn: geen 
hydronefrose meer Levend   geen 

11 

Nieren lijken wat 
echodens, Fl <  2.3 

Naast afwijkingen 
bij SEO ook andere 
afwijkingen gezien 
bij GUO 

GUO; FL niet verkort, re: 
hydronefrose en wat 
echodenser. Nadere analyse 
UMCG 
UMCG: 16/8: nieren/blaas 
Hydronefrose rechts en 
echodensnier.  
UMCG 4/10: nieren echodens, 
en polyhydramnion. DD 
Barttler syndroom? rev 4 wk 
UMCG 1/11: alleen 
echodense nieren. partus 
MCL Levend   

hypospadie en 
HNF: nieren 
echodens en 
deletie 

12 

ivm het BMI is het 
zeer beperkt. 

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd hydronefrose co ka pp Levend   hydronefrose 

 

Voeten 

 SEO GUO   Uitkomst   

1 links lijkt stand 
afwijkend. De rechts 
lijkt normale stand. 

Afwijkingen bij SEO bevestigd klompvoet linkszijdig     

2 klompvoet Afwijkingen bij SEO bevestigd linkszijdig 
klompvoetje, tevens 
bdz plexus 
choroideus cysten. 
karyotypering 
aangeboden. (NIPT 
bij 12 wkn was gb) 

Levend klompvoet 

3  
Verdenking 
abnormale stand van 
de voeten/voetzolen. 

Afwijkingen bij SEO bevestigd klompvoeten bdz, 
gzaa 
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4 De stand van het 
rechtervoetje lijkt 
afwijkend.  

Afwijkingen bij SEO bevestigd klompvoeten bdz 
(20 wk) 
27 wk: 
anhydramnion, forse 
groeiachterstand en 
hoge PI. 
verhouding 
hart/thorax grootte 
lijkt afwijkend. -> 
UMCG. sombere 
prognose. 

Levend klompvoeten 
en 
dysmatuur 

5 De stand van beide 
voeten is naar binnen 
gekeerd. fysiologisch 
of pathologisch?? 

GZA       

 

 

Abdomen: 
 

 
SEO GUO   Uitkomst   

1 In de buik, ter hoogte van de 
navelstreng instertie, 
echolucente structuren zichtbaar.  

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd 

lijkt enkelzijdige 
hydronefrose en 
ureterdilatatie.. 
verw UMCG 

    

2 In  vlak van  AC neemt de 
umbilicalis de bocht de andere 
kant op. Verder gza bij de SEO 

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd 

verder analyse 
UMCG 
UMCG:anatomische 
variant 

    

3 Blaasvulling tot boven 
bekkenrand. 

Geen structurele 
afwijking zichtbaar 

      

4 Links van/in de 
navelstrenginsertie lijkt klein 
buikwand defect? 

Geen structurele 
afwijking zichtbaar 

      

5 kind ligt helemaal in elkaar 
waardoor het niet lukt de 
organen te bekijken 
Wervelkolom/ rug kijkt lijktkort: 
afwijking aan wervelkolom? 
 
hartafwijking ? SEO volledig 
incompleet; 

Afwijkingen bij SEO 
bevestigd 

Echoafwijkingen: 
SUA, verkorte nek, 
afwijkende 
nekwervels, gehele 
wk verkort, 
afwijkende arm 
links,afwijkend 
stand hand links, 
hartafwijking NND, : 
vruchtwaterpunctie: 
geen veranderingen 
die echobeeld 
kunnen verklaren. 

TOP congenitale 
afwijkingen met 
infauste prognose 

 
 

 



22 
 Jaarverslag SICHT 2016 -2017 

Aangezicht 

  SEO GUO   

1 schisis 
Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

Schisis zonder bijkomende 
structurele afwijkingen. Lip-
kaakspleet. 
OGTT ivm macrosomie 

2 schisis 
Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

dubbelzijdige cheilognaotopalato 
schisis zonder bijkomende 
afwijkingen. 
NIPT bij 12 wk 

 

Softmarkers en vruchtwater 

  SEO GUO   Uitkomst   zwd gg 

1 

Anhydramnion, 
neg.dys, lastige 
beoordeling 
caput; niet  'pluis', 
maag niet a vue, 
blaas ntb.  

Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

klompvoeten bdz (20 
wk)27 wk: 
anhydramnion, forse 
groeiachterstand en 
hoge PI. 
verhouding hart/thorax 
grootte lijkt afwijkend. 
-> UMCG. sombere 
prognose. Levend 

klompvoeten 
en 
dysmatuur 27,00 560,00 

2  oligohydramnion 

Naast 
afwijkingen bij 
SEO ook andere 
afwijkingen 
gezien bij GUO 

Oligohydramnion, 
opvallend smal caput, 
opvallend gelooide 
hoofdhuid, kleine 
thorax 
Stand vorm en voeten 
ntb ivm 
oligohydramnion. 
Nadere analyse UMCG. Levend prematuriteit 26,00   

3 

pyelectasie, 
echodense focus 
linkerhart.  

Afwijkingen bij 
SEO bevestigd 

Mild verhoogde kans 
op Down. PND 
aangeboden. denken 
erover.         

4 

Korte nek? 
Echodense focus 
in het hart. GZA 

gza bij guo behoudens 
de echodensehartfocus         
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Totaal aantal echo onderzoeken: 

Tabel met totalen over periode van 2012 tot 2017 

Onderzoeken 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eerstelijns 1069 1225 1172 1061 861 825 

Herhaling 

eerstelijns 

93 87 79 83 45 30 

NT 371 400 485 480 578 216 

SEO 1002 1069 1009 853 1040 992 

Herhalingen 48 24 24 22 29 27 

Counseling 79 44 36 43 24 68 

Pretecho/echo 

op verzoek 

    209 266 

Totalen 2662 2849 2805 2542 2786 2424 

 

 



24 
 Jaarverslag SICHT 2016 -2017 

Counseling  

Sicht biedt verwijzers de mogelijkheid het counselen van cliënten voor de Nipt,  Combinatietest en 

20-weken echo aan Sicht uit te besteden. Sicht heeft een aantal echoscopisten in huis die hiervoor 

een counselingcursus gevolgd hebben en een contract hebben met SPSNN. Hiermee zijn zij bevoegd 

en bekwaam om de counseling uit te voeren.  

NIPT  

Vanaf 1 april 2017 hebben zwangeren in het kader van TRIDENT-2  de keuze gekregen  tussen de 

combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op down-, 

edwards- en patausyndroom. Door middel van een counselingsgesprek krijgt de zwangere informatie  

over de twee verschillende screeningen. De invoering van de Nipt heeft ervoor gezorgd dat er minder 

NT meting plaats hebben gevonden. We zijn gestart met 52 NT metingen in Januari 2017 en 

geëindigd in december met 4. Dit had o.a. een grote invloed op de agenda en de aantallen van het 

centrum. Sicht voert de counselingsgesprekken voor de gynaecologen van het MCL (gemiddeld 6 per 

maand). De maatschap MCL  en de huisartsenpraktijk Vlieland hebben de counseling met betrekking 

c v tot de NIPT van '2e lijns mensen' en van de fertiliteits poli aan Sicht uit besteedt.  

 

Kwaliteitsborging  

De kwaliteitsborging binnen SICHT wordt gebaseerd op vastgestelde richtlijnen en protocollen.   

 Richtlijnen opgesteld door RIVM in opdracht van VWS. 

 regionale afspraken gemaakt in samenwerking met Stichting Prenatale Screening Noord 

Nederland (SPSNN), onze vergunninghouder. 

 Richtlijnen en protocollen ontwikkeld door STBN en SICHT  

 

Kwaliteitsborging vanuit de vergunninghouder 

Voor de Combinatietest en de 20 weken echo is Sicht een samenwerkingsovereenkomst aangegaan 

met de regionale WBO vergunninghouder; het Regionaal Centrum Stichting Prenatale Screening 

Noord Nederland (SPSNN). De SPSNN bewaakt de kwaliteit van de screening onderzoeken op 

regionaal niveau. Tevens ondersteunen ze centra bij het aanleveren van gegevens voor landelijke 

evaluatie.  

De vergaderingen van de raad van advies van de SPSNN worden door minimaal één afgevaardigde 

van SICHT bezocht. 

Uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving vindt u op de website van de SPSNN ( 

www.sps.noordoost.nl) en op de website van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) www.rivm.nl  

http://www.sps.noordoost.nl/
http://www.rivm.nl/
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Om bevoegd te blijven voor de combinatietest en het SEO moeten onze echoscopisten  aan landelijke 

eisen  voldoen: 

- Aantallen eis: 

NT: 150 NT’s per jaar in de eerste twee werkzame jaren en daarna 100 per jaar. Deze eis is met 

ingang van september 2018 bijgesteld naar 50NT’s per jaar nadat na invoering van de NIPT de 

aantallen combinatietesten daalden. 

SEO: 250 seo’s per jaar voor beginnende echoscopisten (eerste twee jaar) en 150 per jaar daarna. 

- Beeldbeoordeling 

NT: jaarlijks moeten van drie aangeleverde NT metingen de meting en de beelden goedgekeurd 

worden door de FMF en dan kan de licentie verlengt worden. 

SEO: twee jaarlijks vraagt de SPSNN (vergunninghouder) at random de beelden op van 3 SEO’s. 

Deze beeldopslag wordt beoordeeld. Bij een onvoldoende beoordeling volgt advies en 

herbeoordeling. 

Accreditatie-eis: de accreditatiepunten-eis voor de echoscopisten is ten minste 16 punten per 

twee jaar. 

Het centrum wordt 2 jaarlijkse door de SPSNN gevisiteerd. Ook aan het centrum worden eisen 

gesteld die bij de visitatie gecontroleerd worden: zoals eisen aan de ruimte, aan de 

informatievoorziening naar verwijzers en cliënten en eisen aan de apparatuur en instellingen.  

Kwaliteitsborging vanuit STBN  

In het door STBN en de centra ontwikkelde Centrumhandboek staan verschillende protocollen en 

richtlijnen.  

De centrummanager van SICHT bezoekt 6 keer per jaar het managers overleg in Utrecht, waarbij 

onderling ervaringen worden uitgewisseld en een adequate bedrijfsvoering en kwaliteitsborging 

worden besproken.  

Er wordt door STBN veel gedaan aan bijscholing van de managers d.m.v. een serie workshops. STBN 

heeft een eigen kwaliteitsdocument ontwikkeld voor de echoscopisten welke werkzaam zijn in de 

centra.  

De senior echoscopist, Antsje Tuinenga bezoekt o.a. de kwaliteitsoverleggen van STBN en zorgt voor 

de jaarlijkse handson en beeldbeoordeling van alle echoscopisten van STBN. 

Jaarlijks wordt er een ‘duo-spreekuur’ georganiseerd waarbij echoscopisten van elkaar leren. 

Alle echoscopisten zijn lid van de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) die een eigen 

kwaliteitsregister heeft met een accreditatiepunten eis en jaarlijks bijscholingen. 
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Kwaliteit Combinatietest (NT)  

FMF – audit 

In ons software programma Astraia is het mogelijk om een NT-meting af te nemen, de uitkomst en de 

kwaliteit van de metingen is zowel per echoscopist of als centrum afzonderlijk van elkaar in te zien. 

Zo kan de senior echoscopist tussentijds beoordelen of de NT-metingen voldoen aan de 

kwaliteitseisen die opgesteld zijn door de FMF.  

Om geaccrediteerd te blijven voor het verrichten van de combinatietesten en toegang te behouden 

tot de bijbehorende berekeningsmodule, moet van elke NT echoscopist ieder jaar opnieuw de 

metingen en beelden goedgekeurd worden door de FMF.  

 

Naam echoscopist Aantal NT 

in 2016 

Herhaling NT 

in  2016 

Aantal NT in 

2017 

Herhaling NT 

in  2017 

Klaartje Bakkeren 28 -  - 

Antsje Tuinenga 304 1 90 - 

Ita Smith 82 - 3 - 

Jil Spijksma 87 - 63 - 

Marieke de Jong – Kiewiet 66 - 15 - 

Andrea Michielsen   35 - 

totaal 567  206  
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Kwaliteit 20-weken echo (SEO) 

Om als SEO-Echoscopist geaccrediteerd te blijven moet de echoscopist jaarlijks de landelijke gestelde 

aantalleneis halen. Daarnaast vraagt SPSNN tweejaarlijks van iedere SEO-echoscopist at random 

beelden op van 3 SEO’s. Deze worden beoordeeld en teruggekoppeld bij de visitatie. 

 

Naam echoscopist Aantal SEO in  2016 Herhaling SEO in 2016 

Antsje Tuinenga 297 excl  7 (2e kind gemelli) 6 

Hester Wijma 289 excl  2 (2e kind gemelli) 9 

Ita Smith 91 7 

Marieke de Jong – Kiewiet 102 2 

Monique Lappenschaar 125    excl  2 (2e kind gemelli) 2 

Barbara Becht 3 x 

Klaartje Bakkeren 24 1 

Irene Huizenga- Smit 9 x 

Jil Spijksma 86     excl  3 (2e kind gemelli) 2 

 

Naam echoscopist Aantal SEO in  2017 Herhaling SEO in 2017 

Antsje Tuinenga 347 excl  8 (2e kind gemelli) 11 

Hester Wijma 240 excl  4 (2e kind gemelli) 8 

Andrea Michielsen 72   excl  1(2e kind gemelli) 3 

Marieke de Jong – Kiewiet 19     

Monique Lappenschaar 94   excl  1 (2e kind gemelli) 1 

Jil Spijksma 189   excl  2 (2e kind gemelli) 2 

Ita Smith 13      1 
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Casuïstiekbesprekingen en nascholingen  

In 2016 en 2017 zijn er diverse bijeenkomsten, nascholingen en besprekingen geweest. Hieronder 

een greep uit alle nascholingsactiviteiten van een aantal echoscopisten van SICHT: 

 

Datum: Onderwerp: Bijgewoond 

door: 

07-01-2016 Weblecture Gardosi Hester Wijma 

16-03-2016 Verwijzersavond Sicht Hester Wijma 

23-03-2016 VSV Netwerk bijeenkomst Hester Wijma 

1-06-2016 HandsIntraining Hester Wijma 

15-09-2016 Ik zie iets bij uw kindje 5 Foetale hartafwijking; een diagnose 

voor het leven 

Hester Wijma 

4-11-2016 Symposium samenwerken in geboortezorg, stand van zaken 4 Hester Wijma 

18-11-2016 Eurocat/SPSNN: Syndroom van Down Hester Wijma 

16-3-2017 Digitale individuele nascholing (DIN) Prenatale screening: 

voorlichting en counseling 

Hester Wijma 

21-3-2017 Scholingsbijeenkomst counseling Nipt Hester Wijma 

30-3-2017 Training CenteringPregnancy Hester Wijma 

10-10-2017 Symposium Echografie in de obstetrie Hester Wijma 

23-03-2017 
08-06-2017 
12-10-2017 

MCL Echo overleg casuïstiek bespreking  

 

Hester Wijma 

11-02-2016 MCL Echo overleg casuïstiek bespreking  

 

Antsje Tuinenga 

16-03-2016 Verwijzers avond Sicht Antsje Tuinenga 

15-09-2016 Ik zie iets bij uw kindje 5 Foetale hartafwijking een diagnose 

voor het leven 

Antsje Tuinenga 

20-09-2016 Hands-on training STBN echoscopisten door senior 

echoscopist 

Antsje Tuinenga 
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22-09-2016 Zorg voor zorg, geef kleur aan je werk, vol overgave, zonder 

jezelf te verliezen 

Antsje Tuinenga 

27-10-2016 Regiobijeenkomst SPSNN Antsje Tuinenga 

21-03-2017 Scholingsbijeenkomst counseling NIPT Antsje Tuinenga 

23-03-2017 
08-06-2017 
08-09-2017 

MCL Echo overleg casuïstiek bespreking  Antsje Tuinenga 

21-06-2017 Evaluatie van de 20 weken echo Antsje Tuinenga 

01-09-2017 Handson training STBN echoscopisten door senior echoscopist 

(geaccrediteerde hands-on echoscopist BEN) 

Antsje Tuinenga 

03-11-2017 BEN symposium 2017 Antsje Tuinenga 

 

 

Overige activiteiten van Sicht 

MCL informatie avonden  

Sicht staat op alle informatie avonden voor zwangeren georganiseerd door het MCL. Zwangeren 

bezoeken deze avonden om informatie in te winnen over de zwangerschap. Andere deelnemende 

organisaties zijn o.a. Kraamzorgorganisaties Kraamzus, Kraamvogel en Kraamzorg ISIS, de Rabobank , 

Moeders voor Moeders, Homeopathie Alja Schokker en babyzwemmen Anky.  

Erkend leerbedrijf  

Jaarlijks worden er een aantal studenten begeleidt die de opleiding tot Echoscopist volgen. Ze 

kunnen bij Sicht stage lopen of meekijkdagen meedraaien. Jaarlijks biedt SICHT een langdurige 

stageplek aan voor 2 tot 3 studenten.   

Symposia of verwijzers avonden 

Een aantal keer per jaar organiseert SICHT voor al haar verwijzers een verwijzersavond. Dit is een 

avondvullend programma met elke keer weer nieuwe onderwerpen en sprekers.  
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Nawoord 

We hebben een stabiel en gemotiveerd team. Dit heeft wederom gezorgd voor continue kwaliteit en 

zorg. Wij hechten veel waarde aan onze kwaliteit. Dat doen we o.a. door veel  aandacht te besteden 

aan bij- en nascholing, maar ook door een goede samenwerking tijdens handson trainingen. Hierdoor 

blijven de echoscopisten zichzelf continu verbeteren. Kwaliteit van onze zorg zal ook in de toekomst 

een van onze belangrijkste pijlers zijn.  

Daarnaast hechten we aan een prettige werksfeer en een veilige en vertrouwde omgeving voor onze 

cliënten. In 2016 zijn we o.a. gestart met het registeren van VIM (veilig incidenten melden). Op deze 

manier willen we zorgen dat ieder incident / klacht of onbedoelde gebeurtenis nog serieuzer wordt 

genomen.  

Sicht gaat per 1 mei 2019 overgenomen worden door drie verloskundigenpraktijken uit de 

stuurgroep te weten; Swanneblom, Bertehûs en Bonnehus. Dit zal de nodige veranderingen met zich 

meebrengen, maar desondanks blijven we streven naar een goede samenwerking met alle verwijzers 

in de 1e en 2e lijn. Het belangrijkste blijft echter dat we de beste zorg voor onze cliënten blijven 

waarborgen. 

Afsluitend wil ik alle betrokkenen bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking in de 

afgelopen twee jaar. De collega’s wil ik bedanken voor hun professionaliteit, inzet en de passie 

waarmee ze hun werk doen. 

Leeuwarden, Oktober 2018 

 

 


