Per direct aanpassing kwaliteitsstandaard eerste trimester SEO:
CRL- en NT-meting
Het eerste trimester SEO (de 13 wekenecho) wordt sinds 1 september overal in Nederland uitgevoerd.
Dat gebeurt in het kader van de wetenschappelijke IMITAS studie. Al snel na de start is gebleken dat
de metingen van de CRL en de NT vragen oproepen. Ook kunnen deze leiden tot onnodige
verwijzingen naar de Centra voor Prenatale Diagnostiek. Daarom is besloten om per direct de
uitvoering, registratie en verwijzing van de CRL- en NT-metingen op enkele punten aan te passen. In
deze mail wordt toegelicht wat er in de kwaliteitsstandaard verandert en waarom.

CRL-meting
Op dit moment staat in de kwaliteitsstandaard dat het eerste trimester SEO wordt uitgevoerd tussen
de 12+3 en 14+3 weken en dat de CRL altijd moet worden gemeten.
Waarom een aanpassing?
De CRL-meting is bij het eerste trimester SEO niet bedoeld voor het vaststellen van de
zwangerschapsduur, maar als parameter voor structurele afwijkingen. Een CRL-meting van meer dan
84 mm is niet betrouwbaar en dus niet bruikbaar. Dat komt omdat de CRL bij een langere foetus
moeilijker te meten is. Als de foetus zich strekt of een beetje buigt neemt de kans op fouten toe. Het
is daarom bij het eerste trimester SEO wenselijk om een CRL-meting te doen tot maximaal 84 mm.
De nieuwe kwaliteitsstandaard per direct
- Meet de CRL tot en met 84 mm en verwijs bij een CRL < p 2,3.
- Is de CRL niet goed te meten of > 84 mm? Laat dan het veld van de CRL-meting leeg.
Dit is geen reden voor een verwijzing. De algehele conclusie is in dat geval: geen bijzonderheden.
Deze situatie is alleen van toepassing indien geen verdenking op een afwijking.
Dit is een aanpassing van de huidige kwaliteitsstandaard (zie Kwaliteitseisen eerste
trimester SEO).

NT-meting
De NT-meting is onderdeel van het eerste trimester SEO omdat een vergrote NT vaak een aanwijzing
is voor structurele (lichamelijke) afwijkingen. Niet bekijken is geen optie. De nek en de nekplooi staan
altijd op een beeld dat gemaakt moet worden om de andere structuren uit de kwaliteitsstandaard te
bekijken.
Huidige kwaliteitsstandaard
Bij het eerste trimester SEO gaat het om een geïsoleerde NT-meting. Dat houdt in: eenmaal meten en
er wordt geen berekening uitgevoerd met de uitkomst van de meting. Het afkappunt is: verwijzen bij
een NT ≥ 3,5 mm.
Waarom een aanpassing?
De NT-meting werd tot 1 oktober 2021 gedaan als onderdeel van de combinatietest. Bij het eerste
trimester SEO is geen tijd en noodzaak om het zo geprotocolleerd te doen als bij de combinatietest.
Meten kan daardoor lastig zijn bij het eerste trimester SEO. Verschillende echoscopisten vroegen zich
af wat ze moeten doen als de NT bij het eerste trimester SEO niet goed te meten is. Er is een
aanvulling gekomen op de kwaliteitsstandaard, omdat een ontbrekende NT-meting niet hoeft te leiden
tot de conclusie incompleet onderzoek.
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De nieuwe kwaliteitsstandaard per direct:
De echoscopist probeert altijd een NT-meting te verrichten. Dat verandert niet. Er zijn alleen enkele
aanpassingen ten aanzien van de verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek en de
registratie.
Voortaan zijn er vier mogelijke uitkomsten bij een NT-meting (in plaats van drie):
1. Bij meting is de NT ≥ 3,5 mm: de NT-meting wordt ingevuld in het dossier en de zwangere
wordt verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De algehele conclusie is
verdenking afwijking. (Dit is geen aanpassing.)
2. Bij meting is de NT < 3,5 mm: de NT-meting wordt ingevuld in het dossier en de zwangere
wordt niet verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. (Dit is geen aanpassing.)
3. De nekplooi is gezien en ziet er (zonder twijfel) niet verdikt uit, maar meten lukt niet. Laat het
veld van de NT-meting in dat geval leeg. En noteer niet beoordeelbaar bij de anatomische
structuur “nek/huid”. De algehele conclusie is op basis daarvan: geen bijzonderheden. Er is
geen reden voor verwijzing. Dit is een aanvulling op de huidige kwaliteitsstandaard (zie
Kwaliteitseisen eerste trimester SEO).
4. De nekplooi is gezien en ziet er (zonder twijfel) verdikt uit, maar meten lukt niet. Laat het veld
van de NT-meting in dat geval leeg. En noteer verdenking afwijking bij de anatomische
structuur “nek/huid”. De zwangere wordt verwezen naar een Centrum voor Prenatale
Diagnostiek. De algehele conclusie is verdenking afwijking. Bij twijfel vindt altijd verwijzing
plaats. (Dit is geen aanpassing.)
Meer informatie
Naar aanleiding van deze wijzigingen worden de volgende documenten aangepast:

•
•

Eerste trimester SEO-echoscopist
Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO

De vernieuwde versies zijn begin volgende week te vinden op:

www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Meer informatie staat dan ook op: www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimesterseo/beoordeling-registratie.
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