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Betreft: verwijsprocedure eerste trimester SEO per 1 september 2021
Geachte zorgverleners,
De implementatie van het eerste trimester SEO start per 1 september 2021 binnen de
prenatale screening met de wetenschappelijke IMITAS-studie. Met deze brief willen wij u
op de hoogte brengen van de verwijsprocedure vanaf dat moment.
Verwijzen na een afwijkend eerste trimester SEO (GUO type 2)
Indien er een verdenking op een afwijking is bij het eerste trimester SEO, dient de
zwangere naar het Erasmus MC te worden verwezen. Deze afspraken gelden vanaf de
verwachte start van 1 september 2021 voor één jaar. Er is besloten om het aantal centra
waarnaar verwezen kan worden in dat eerste jaar te beperken. Dit is een gezamenlijk
besluit van de Centra voor Prenatale Diagnostiek en de onderzoeksgroep (IMITAS). Het
belangrijkste argument dat ten grondslag ligt aan dit besluit, is een uniforme en complete
dataverzameling in het eerste jaar na invoering van het eerste trimester SEO. De NVOG
en de Programmacommissie Prenatale Screening hebben ingestemd met dit besluit.
Wellicht ten overvloede, indien na verwijzing bij de GUO-2 in het eerste trimester de
afwijkende bevinding niet wordt bevestigd zal het tweede trimester structurele
echoscopische onderzoek toch in het PND centrum uitgevoerd worden. In elk geval voor
de duur van de IMITAS-studie
Verwijzen in het geval van een GUO type 1 indicatie
U kunt als verloskundig zorgverlener in de regio Zuidwest Nederland naar het Erasmus
MC, het Reinier de Graaf Gasthuis, het Amphia Ziekenhuis of het Albert Schweitzer
ziekenhuis verwijzen als er een indicatie is voor GUO type 1. Wij volgen in de regio
Zuidwest Nederland hiervoor de volgende procedure bij verwijzing naar het Erasmus MC
en Reinier de Graaf Gasthuis:
 De verwijzing van de zwangere en partner naar het intake spreekuur. De
aanmelding volgt de normale procedure. Belangrijk is deze afspraak bij een
zwangerschapsduur rond 10 weken plaats te laten vinden.
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Tijdens het intakegesprek wordt bepaald of er een indicatie is voor een eerste
trimester GUO-1.

De volgende uitkomsten na het intakegesprek zijn mogelijk:
1) Er is geen indicatie voor een GUO-1. De zwangere gaat terug naar de
verloskundig zorgverlener (verwijzer).
2) Er is een indicatie voor een GUO-1 in het eerste trimester. Het PND centrum
brengt de verwijzer op de hoogte van intake en uitgevoerde onderzoeken met
een brief.
3) Er is geen indicatie voor een GUO-1 in het eerste trimester, maar wel in het
tweede trimester. Er wordt een afspraak gemaakt voor een tweede trimester
GUO-1. Tijdens het intakegesprek wordt een aanbod gedaan voor een eerste
trimester SEO. Mocht de zwangere een eerste trimester SEO wensen in het
kader van de prenatale screening, dan wordt de aanvraag vanuit het PND
centrum verzorgd. Het echocentrum dat het eerste trimester SEO uitvoert bij
een zwangere met een tweede trimester GUO-1 indicatie, dient het SEO verslag
te sturen aan de aanvrager (in het PND centrum of het satelliet ziekenhuis) met
een kopie aan de verloskundig zorgverlener.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) wordt bij vrouwen met een GUO-1 indicatie
rond de termijn van 10 weken zwangerschapsduur of eerder, de indicatie voor een eerste
trimester SEO of GUO-1 in het reguliere intake overleg besproken, conform het lokale
VSV- protocol “Indicatiestelling prenatale diagnostiek”. Het echocentrum dat het eerste
trimester SEO uitvoert bij een patiënte met een tweede trimester GUO-1 indicatie, dient
een echoverslag te sturen naar de verloskundig zorgverlener en naar de gynaecoloog in
het ASZ.
In het Amphia Ziekenhuis worden zwangeren met een GUO-1 indicatie binnen Annature
verwezen voor een intake prenatale diagnostiek via e-health. Zwangeren worden i.g.v.
een GUO-1 indicatie in het eerste trimester verwezen naar de poli PND van het Amphia
Ziekenhuis. Indien geen GUO-1 indicatie in het eerste trimester en een SEO in het eerste
trimester gewenst, wordt de zwangere hiervoor door de PND arts verwezen naar
echocentrum Focus. Het SEO wordt verslagen in het gezamenlijk ASTRAIA dossier. Iedere
zwangere met een afwijkende eerste trimester SEO wordt gemeld aan de supervisor
(gynaecoloog PND) zodat deze op de hoogte is van verwijzing naar het Erasmus MC.
In alle gevallen wordt ervan uitgegaan dat het counselingsgesprek in het kader van de
prenatale screening voorafgaand aan de verwijzing door de verloskundig zorgverlener is
uitgevoerd. Een eventueel aanbod voor screening op down-, edwards-, en
patausyndroom en de aanvraag ervan dient door de verloskundig zorgverlener verzorgd
te worden.
De verwijzing wordt in de regio Zuidwest Nederland geregeld door de verloskundig
zorgverlener, eventueel na afstemming met de echoscopist.
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Hebt u nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met het PND centrum, via het
secretariaat met dr. Attie Go, medisch hoofd Foetale geneeskunde.

Met vriendelijke groet,

Namens het Erasmus MC (A.T.J.I. Go), Reinier de Graaf Gasthuis (K. de Graaff), Amphia
Ziekenhuis ( S. Lunshof) , Albert Schweitzer ziekenhuis (S. de Weerd) en de SPSZN (J.C.I.Y.
Reijerink)

