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In de komende periode zullen wij u via deze speciale nieuwsbrief regelmatig informeren over de 

praktische en inhoudelijke ontwikkelingen rondom de invoering van het eerste trimester SEO. 

→ Informatie voor professionals over het eerste trimester SEO vindt u ook op pns.nl. 

→ Informatie voor het publiek wordt medio 2021 gepubliceerd. 

 

Heeft u vragen of verwacht u problemen? Neem dan contact met ons op: 

@  prenatalescreening@erasmusmc.nl  

   010-703 1332 
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Informatiematerialen voor de scholing eerste trimester SEO: bestellen kan nu! 
Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de 

Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een 

informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat 

belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO. De 

informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de 

webshop van het RIVM, via deze link. De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk 

bezorgd. Per praktijk kunnen ze dan worden verspreid naar alle contractanten.  

 

 

Actuele informatie over het eerste trimester SEO op www.pns.nl  
Wilt u iets nalezen over bijvoorbeeld de (bij)scholing over het eerste trimester SEO of het tarief? Kijk 

dan op www.pns.nl/professionals voor alle actuele informatie.  

 

Verloskundigenpraktijken gevraagd voor deelname aan vragenlijststudie eerste 

trimester SEO 
De onderzoekers van de IMITAS-before studie (IMplementation of the fIrst Trimester Anomaly Scan) 

zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een vragenlijst zouden willen uitzetten onder 

zwangeren en hun partner over hun perspectieven en ervaringen met de tweede trimester SEO 

(ofwel 20 weken echo), om straks een goede vergelijking te kunnen maken met de groep zwangeren 

die een eerste trimester SEO (ofwel 13 weken echo) zal krijgen. 

 Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek. 

  

Doel van het onderzoek: 

De IMITAS-studie onderzoekt de potentiële voor-en nadelen van het eerste trimester SEO. De studie 

is onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after cohort zal 

de eerste trimester SEO in onderzoekverband aangeboden worden, het IMITAS-before cohort dient 

als controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een substudie van de IMITAS-studie. In 

vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent 

de huidige prenatale screening (before) en omtrent de eerste trimester SEO (after) onderzocht. 

Resultaten van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken 

tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie 

van een eerste trimester SEO. 

  

Neem deel aan het onderzoek: 

In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van de 13 

wekenecho, 1 september 2021. Wij hopen op 30 deelnemende praktijken. 

Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem 

dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl. 
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