
Het eerste trimester 
SEO: kernboodschap 
en vergelijking met 
tweede trimester SEO

Sinds 1 september 2021 kunnen zwangeren – naast het tweede trimester SEO – ook deelnemen 

aan het eerste trimester SEO. Dit gebeurt in het kader van de landelijke, wetenschappelijke 

IMITAS studie.

Kernboodschap

Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg 
stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichame-
lijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een 
open schedel of een groot defect in de buikwand – kunnen 
mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.

Eerst een counselingsgesprek
De zwangere (en haar eventuele partner) bepaalt zelf of ze 
een eerste trimester SEO laat uitvoeren. Om die keuze te 
kunnen maken, vraagt de verloskundig zorgverlener bij het 
eerste bezoek of de zwangere een counselingsgesprek wil. 
Daarin wordt ze gecounseld over het eerste trimester SEO, 
het tweede trimester SEO en de screening op down-, 
edwards- en patausyndroom.

Vergelijking eerste en tweede trimester SEO
Het eerste en tweede trimester SEO hebben hetzelfde doel. 
Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan.  
Het verschil is dat het eerste trimester SEO eerder in de 
zwangerschap plaatsvindt. Hoewel het kind rond 13 weken 

kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, 
zijn sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien. Het komt 
regelmatig voor dat deze niet met het leven verenigbaar 
zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan de 
zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgon-
derzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij – vergeleken met het 
tweede trimester SEO – meer tijd om te bepalen wat ze met 
de uitslag doet. Bij het tweede trimester SEO zijn veel 
structu ren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor 
kan de echoscopist het kind meer in detail onderzoeken.

Wetenschappelijke studie
Het doel van de wetenschappelijke studie is om meer 
inzicht te geven in de voor- en nadelen van het eerste 
trimester SEO. Daarbij wordt gekeken naar de uitkom-
sten van het eerste trimester SEO in Nederland en 
ervaringen van zwangeren en professionals. Want een 
vroege echo geeft de zwangere meer tijd voor vervolg-
onderzoek en om te bepalen wat ze met de uitslag doet. 
Maar aan de andere kant kan het eerste trimester SEO 
misschien ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid.
Zie factsheet Wetenschappelijke IMITAS studie.
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Geen herhaling
Als de echoscopist bij het eerste trimester SEO één of meer 
afwijkingen vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonder-
zoek en indien nodig een gesprek aangeboden in een 
Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Ook bij twijfel vindt 

verwijzing plaats. Vervolgonderzoek is niet nodig als het 
kind onvoldoende in beeld gebracht kan worden en de 
echoscopist geen aanwijzingen heeft voor afwijkingen.  
Het eerste trimester SEO wordt – in tegenstelling tot het 
tweede trimester SEO – niet herhaald.

Vergelijking

Eerste trimester SEO Tweede trimester SEO

Type onderzoek Echo-onderzoek naar structurele 
(lichamelijke) afwijkingen bij het kind.

Echo-onderzoek naar structurele 
(lichamelijke) afwijkingen bij het kind.

Onderzoeksperiode Van 12+3 weken tot en met 14+3 weken 
zwangerschap.

Van 18+0 weken tot en met 21+0 weken 
zwangerschap. Bij voorkeur tussen 19+0 en 
20+0 weken.

Ontwikkeling structuren Kind kleiner, structuren minder ver ontwikkeld. 
Minder zichtbaar dan in tweede trimester. 
Sommige (ernstige) afwijkingen wel zichtbaar.

Structuren verder ontwikkeld. Meer zichtbaar 
dan in eerste trimester. Kind meer in detail te 
onderzoeken.

Exclusiecriteria Indicatie voor GUO type 1 in het eerste  
trimester. Zwangeren jonger dan 16 jaar. 
Afwijkende NIPT.

Indicatie voor GUO type 1 in het tweede 
trimester. 

Kosten Geen eigen bijdrage voor de zwangere. Geen eigen bijdrage voor de zwangere. 

Uitslagtermijn Direct. Direct.

Zekerheid uitslag Nee, niet alle afwijkingen zijn zichtbaar. Kind 
kan toch een afwijking hebben na gunstige 
uitslag. En na een ongunstige uitslag kan ook 
blijken dat er niets aan de hand is.

Nee, niet alle afwijkingen zijn zichtbaar. Kind 
kan toch een afwijking hebben na gunstige 
uitslag. En na een ongunstige uitslag kan ook 
blijken dat er niets aan de hand is.

Kans op aanwijzing 
afwijking

De uitkomsten van de wetenschappelijke 
studie zullen hier informatie over geven. 
Schatting op basis van internationaal 
onderzoek: bij ongeveer 5 van de 100 
zwangeren.

Bij ongeveer 5 van de 100 zwangeren.

Lengte kind (van billen  
tot hoofd)

Ongeveer 7,5 cm. Ongeveer 17 cm.

Gewicht kind Ongeveer 65 gram. Ongeveer 300 gram.

Beeldvorming De juiste vergroting is belangrijk. In de meeste 
gevallen nemen de structuren bij voorkeur 2/3 
van het beeld in. Zie kwaliteitsbeoordeling.

Zijn niet alle orgaansystemen via een 
abdo minaal uitgevoerde echo te beoordelen? 
Dan biedt de echoscopist altijd een vaginale 
echo aan.

Alle doorsneden 2/3 in beeld: zowel van de 
biometrie als de foetale anatomie. 

Zijn niet alle orgaansystemen via een 
abdominaal uitgevoerde echo te beoordelen? 
Dan kan de echoscopist een vaginale echo 
aanbieden.

Herhaling bij onvoldoende 
beeldvorming/incompleet 
onderzoek

Niet. Ja, vóór 21+0 weken (mits er een redelijke 
kans is meer te kunnen zien).

Nevenbevindingen De uitkomsten van de wetenschappelijke 
studie zullen hier informatie over geven.

De zwangere krijgt eventuele sonomarkers 
altijd te horen.

Mogelijk vervolgonderzoek Bij vermoeden van afwijking: verwijzing naar 
Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor 
GUO type 2. Naar aanleiding daarvan wordt 
eventueel een invasieve test en/of bloed-
onderzoek aangeboden.

Bij pyelectasie: herhaling SEO bij circa 
32 weken. 

Bij laagliggende placenta: controle placenta bij 
circa 32 weken. 

Bij vermoeden van afwijking: verwijzing naar 
Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor 
GUO type 2. Naar aanleiding daarvan wordt 
eventueel een invasieve test en/of bloedonder-
zoek aangeboden.

Wetenschappelijke studie Ja. Toestemming nodig voor gebruik van de 
gegevens van de zwangere. 

Nee. Bestaande screening in Nederland.
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Kwaliteitsstandaard

Het eerste trimester SEO wordt aangeboden in het kader 
van een wetenschappelijke studie. Dat betekent dat het 
protocol van het eerste trimester SEO onderdeel is van de 
wetenschappelijke studie. 

Bij het eerste trimester SEO wordt het kind – net als bij het 
tweede trimester SEO – structureel beoordeeld. 

Bij 13 weken is het ongeboren kind echter kleiner en minder 
ver ontwikkeld dan bij 20 weken. Nog niet alle structuren 
zijn aangelegd of (goed) zichtbaar. Dit geldt met name voor 
het hart en de hersenen. 

Hieronder een overzicht van de te beoordelen biometrie en 
foetale anatomie bij 13 weken:

Algemene kenmerken

aantal foetussen 

foetale hartactie 

placentalokalisatie 

vruchtwater normaal/niet normaal 

Biometrie

CRL – crown-rump length – kruin-stuitlengte (te meten tot en met 84 mm)

HC – head circumference – hoofdomtrek 

AC – abdominal circumference – buikomtrek 

FL – femur length – femurlengte 

Schedel

intactheid en vorm 

Hersenen

aanwezigheid ‘midline’ en plexus choroïdeus

Nek

nekplooi (NT-meting) 

Wervelkolom

wervelkolom in sagittale doorsnede met continuïteit van de huid boven de wervelkolom

Gelaat

profiel

Thorax

vorm van de thorax 

aspect longen 

Hart

positie 

vierkamerbeeld 

Abdomen

buikwand en navelstrenginsertie (t.h.v. foetale abdomen) 

maagvulling

blaasvulling

meting Longitudinale Blaas Diameter (LBD) indien blaas vergroot lijkt 

Extremiteiten

beide bovenste en onderste extremiteiten 

aanwezigheid van beide handen 

aanwezigheid van beide voeten
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Conclusie eerste trimester SEO

De conclusie van het eerste trimester SEO kent drie 
mogelijkheden: 
• geen bijzonderheden 
• verdenking afwijking 
•  incompleet onderzoek (indien één of meerdere structu-

ren niet beoordeelbaar of niet beoordeeld zijn). Een leeg 
veld bij de CRL- en/of NT-meting is geen reden om het 
onderzoek als incompleet af te geven. 

In geval van een verdenking op een afwijking, is het van 
belang aan te geven op basis waarvan die conclusie is 
getrokken. Dat kan zijn vanwege: 
• structurele afwijking en/of 
• afwijkende biometrie en/of 
• obstetrische parameters

Vervolgonderzoek na eerste trimester SEO, tweede 
trimester SEO of indicatie

De SEO-echoscopist die het onderzoek uitvoert, geeft de 
uitslag aan de zwangere. Bij een vermoeden van een 
afwijking krijgt de zwangere een verwijzing aangeboden 
voor eventueel vervolgonderzoek en indien nodig een 
gesprek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Het vervolgonderzoek na zowel een eerste als een tweede 
trimester SEO begint met een GUO type 2 in een Centrum 
voor Prenatale Diagnostiek. 

Indien nodig krijgt de zwangere aanvullend (genetisch) 
onderzoek aangeboden in de vorm van een vlokkentest, 
vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek. 

Opties na vervolgonderzoek

Uit het vervolgonderzoek in het Centrum voor Prenatale 
Diagnostiek kan blijken dat het kind een aandoening of 
afwijking heeft. Kijk voor meer informatie over de opties na 
vervolgonderzoek op www.pns.nl.

Wel of geen GUO type 1 in het eerste trimester?

Heeft de zwangere een indicatie voor een GUO type 1 in 
het tweede trimester? Dan overlegt de verloskundig 
zorgverlener met een Centrum voor Prenatale 
Diagnostiek. Daar wordt bepaald of de zwangere 
mogelijk ook een indicatie heeft voor een GUO type 1 in 
het eerste trimester. Als dit niet het geval is, krijgt de 
zwangere in het eerste trimester een SEO aangeboden. 
Hoe de vervolgstappen worden geregeld, kan per 
Centrum voor Prenatale Diagnostiek verschillen. Kijk 
voor de details in de Kwaliteitseisen eerste trimester SEO. 
Inclusief kwaliteitsstandaard. 

Dit is een uitgave van:
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