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Standard operating procedure (SOP) screeningsregio Zuidwest Nederland voor Erasmus 

MC, SPSZN en verwijzers zwangere vrouwen met een foetale GUO 1 indicatie . 

Datum: 16-6-2021 

Auteurs: Attie Go, Jacqueline Reijerink, Nicolette Ursem. 

 

Doel:  

Uniform beleid en uniforme communicatie tussen ketenpartners (foetale) prenatale zorg in de 

uitvoering eerste trimester GUO-1/SEO bij vrouwen met een GUO-1 indicatie binnen de 

screeningsregio Zuidwest Nederland.  

 

Inleiding:  

Landelijk is besloten dat vrouwen met een GUO-1-indicatie (bij 20 weken) ook een eerste trimester 

structureel echoscopisch onderzoek aangeboden krijgen als er geen indicatie is voor een GUO-1 in 

het eerste trimester. Het is niet zo dat bij alle tweede trimester GUO-1 indicaties het eerste 

trimester geavanceerd structureel echoscopisch onderzoek (GUO-1) automatisch in het PND-

centrum plaatsvindt. Deze vrouwen krijgen een eerste trimester SEO aangeboden. In deze SOP 

worden afspraken rond verwijzing en communicatie tussen de ketenpartners en regionaal centrum 

vastgelegd.  

Het is belangrijk te realiseren dat de groep patiënten met een GUO-1 indicatie buiten het 

programma van de prenatale screening op aangeboren afwijkingen middels SEO vallen. Zij kunnen in 

Peridos worden geregistreerd als “geen SEO vanwege GUO-indicatie”. Het counselingsgesprek over 

prenatale screening dient door de verloskundig zorgverlener te worden aangeboden. Voor de 

screening op trisomie, 21, 18 en 13 wordt de aanvraag ook daar geregeld. In het Erasmus MC wordt 

dit screeningsaanbod niet gedaan bij de intake op GUO indicatie. 

 

Organisatie: 

De obstetrisch hulpverlener (verloskundige of gynaecoloog) verwijst vrouwen met een (mogelijke) 

GUO-1 indicatie naar een PND-centrum voor counseling en uitvoering van het specialistisch 

onderzoek, het GUO-1. Hierbij wordt de geldende NVOG-leidraad aangehouden. Uitgangspunt is dat 

het centrum voor PND bepaalt wie voor eerste trimester SEO of GUO in aanmerking komt. 

Zie ‘Flow’ voor de praktische uitvoering. 
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Flow: 

 Verwijzing vrouwen en partners met een GUO-1 indicatie naar het intake spreekuur 

in het Erasmus MC. Aanmelding via de normale procedure. Belangrijk is deze 

afspraak bij een zwangerschapsduur rond 10 weken te laten plaatsvinden.  

 Tijdens het intake gesprek: Indicatie vaststelling en uitleg GUO-1, eventueel 

aanvullende onderzoeken of verwijzing naar klinisch genetica. Counseling GUO-1. 

Bepaald wordt of er een indicatie is voor een eerste trimester GUO-1 in het PND 

centrum.  

 

o Indien GUO-1 eerste trimester indicatie, wordt de afspraak in het Erasmus 

gemaakt voor eerste trimester en tweede trimester GUO-1. Screeningsaanbod 

trisomie 21, 13 en 18 gaat via verloskundig zorgverlener. Het PND centrum 

brengt de verwijzer op de hoogte van intake en uitgevoerde onderzoeken, zoals 

heden gebeurt via een brief. 

 

o Indien geen GUO-1 eerste trimester indicatie, wordt een afspraak in het Erasmus 

gemaakt voor het tweede trimester GUO-1. Screeningsaanbod trisomie 21, 13 en 

18 gaat via verloskundig zorgverlener. 

Aanbod eerste trimester SEO tijdens hetzelfde prenatale intake gesprek in het 

Erasmus MC. Met patiënte (en haar partner) wordt besproken dat zij kan kiezen 

voor een eerste trimester SEO als screeningstest.  

Indien patiënte direct kan beslissen tijdens het intake gesprek wordt de aanvraag 

direct gedaan, inclusief counseling IMITAS studie en de voorwaardelijkheid van 

uitvoering eerste trimester SEO verbonden aan deelname IMITAS studie. Dit 

gebeurt via Astraia. Ook de IMITAS toestemming wordt dan getekend, gescand 

en opgeslagen in het EPD (HIX). Zwangere maakt zelf een afspraak voor een 

eerste trimester SEO in het centrum van haar voorkeur.   

Indien patiënte niet direct kan beslissen tijdens het intake gesprek wordt een 

belafspraak gemaakt door de arts van het PND centrum die de counseling 

uitvoert, om de keuze van patiënte te bespreken. In overleg wordt dan besloten 

of de eerste trimester SEO aanvraag en IMITAS deelname via het Erasmus MC 

loopt of via de verloskundig hulpverlener. Het is mogelijk dat patiënte opnieuw 

naar het Erasmus MC zal moeten komen om de informed consent te tekenen. 

Arts van het PND centrum en obstetrisch hulpverlener dienen elkaar op de 

hoogte te houden waar de verantwoordelijkheid voor aanvraag ligt. Bij uitvoering 

eerste trimester SEO dient zowel de verloskundige zorgverlener als het PND 

centrum waar de tweede trimester GUO-1 zal plaatsvinden een verslag te krijgen 

van het echocentrum.  
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 Aanvraag eerste trimester SEO voor patiënten met een GUO-1 indicatie. 

Aanvraag in Astraia compleet maken en versturen door PND arts Aanvraag gaat 

naar Peridos. 

 

Twee uitzonderingen:   

 Mocht er een zwangere zijn zonder BSN, dan moet een ‘ondersteunend 
zorgfunctionaris’ de aanvraag in Peridos zetten en zorgen dat de 
zwangere de Peridos code krijgt.  

 

 Als er iets niet goed gegaan is met de aanvraag in Astraia, dan moet de 

‘ondersteunend zorgfunctionaris’ de aanvraag in Peridos compleet 

maken. Of opnieuw in Astraia de aanvraag doen en opnieuw versturen.   

 

 


