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1. Neyin araştırmasını yaptırabilirsiniz?
Gebelik sırasında, doğmamış çocuğunuzun doğuştan bir hastalığı veya fiziksel
anormallikleri olup olmadığını belirlemek için muayene ettirebilirsiniz. Buna doğum öncesi
tarama denir. İki tür araştırma vardır. Bunlar:
1. Down, Edwards ve Patau sendromu için prenatal tarama bir de
2. fiziksel anormallikler için tarama (20 haftalık ultrason).
Bu testleri yaptırmak isteyip istemediğinize siz karar vereceksiniz. Bu broşürde 20
haftalık ultrason hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Down, Edwards ve Patau sendromuyla ilgili doğum öncesi taramayla ilgili bir broşür de
mevcuttur.
20 haftalık ultrason taraması nedir?
20 haftalık ultrason taraması tıbbi bir muayenedir. Diğer bir tanımlamaya göre, yapısal
ultrason muayenesidir. Amaç çocuğun açık sırt, açık kafatası, su kafası, kalp bozuklukları,
diyaframda kırık veya delik, karın duvarında kırık veya delik, böbreklerin yokluğu veya
anormalliği, kemiklerin anormal gelişimi, kollar veya bacaklardaki anormallikler gibi
fiziksel anormallikleri olup olmadığını araştırmaktır. Ultrason teknisyeni çocuğun iyi
büyüyüp büyümediğini ve annede yeterli amniyotik sıvı olup olmadığını da kontrol eder.
Birden fazla bebek bekliyorsanız, ultrason teknisyeni her bebeği ayrı olarak muayene
eder. 20 haftalık ultrason için randevu mu alacaksınız?
O zaman birden fazla bebek beklediğinizi söyleyin.
Cinsiyetin belirlenmesi 20 haftalık ultrasonun amacı değildir. Ultrason teknisyeni cinsiyeti
görebilirse, bunu size sadece kendi talebiniz üzerine açıklayabilir.
20 haftalık ultrason ne zaman yapılır? Gebeliğinizin 18. haftası ile 21. haftası
arasında (yani, gebeliğinizin 21 haftası ve 0 günü) 20 haftalık ultrasonu, tercihen
gebeliğinizin 19. haftasında (bu da 19 hafta ve 0 gün ila 19 hafta ve 6 günlük gebelik
süresi içerisinde).
Herhangi bir risk var mı? Ultrason anne ve çocuk için risk oluşturmaz.
Maliyetleri neler? 20 haftalık ultrason için bir ödeme yapmanıza gerek yoktur, bu temel
sigorta tarafından karşılanmaktadır.
20 haftalık ultrason taraması hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyip istemediğinizi
doğum bakımı sağlayıcınız size ilk ziyaretinizde soracaktır. Bilgi edinmeyi istememeniz
halinde doğum bakımı sağlayıcınız size 20 haftalık ultrason hakkında herhangi bir bilgi
vermeyecektir. Bu da, çocuğunuzun 20 haftalık ultrason taraması ile muayene
edilmemesini tercih ettiğiniz anlamına gelecektir.
Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O zaman bu konuda kapsamlı bir görüşme
yapılacaktır. Buna danışmanlık görüşmesi denir. Bu görüşmeden sonra 20 haftalık bir
ultrason taramasını isteyip istemediğinizi seçersiniz. Bu görüşme sırasında, doğum bakımı
sağlayıcınız sizinle down, edwards ve patau sendromuyla ilgili doğum öncesi tarama
hususunu da görüşecektir.
Doğum bakımı sağlayıcısı genellikle sizin doğum uzmanınızdır, ancak aynı zamanda
jinekolog, ultrason teknisyeni veya hemşire gibi başka bir bakım sağlayıcısı da olabilir.
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Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirsiniz?
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. internet adresine önceden bakmanızı tavsiye
ederiz. Anlamadığınız bir husus olduğunda bunu görüşme sırasında sorabilirsiniz.
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2. 20 haftalık ultrason taramasını isteyip istemediğinize:
kendiniz karar vereceksiniz
20 haftalık ultrason taraması zorunlu değildir. Bunu isteyip istemediğinize ve sonuçla ne
yapacağınıza siz karar verirsiniz. Ayrıca, araştırmayı istediğiniz an sonlandırabilirsiniz.
Çoğu çocukta fiziksel anormallik görülmez. 20 haftalık ultrasonun sonucu sizi
rahatlatacaktır. Ancak sonuç aynı zamanda sizi endişelendirebilir veya korkutabilir. Bu
nedenle, 20 haftalık ultrason taramasını isteyip istemediğinizi dikkatlice düşünmeniz
önemlidir.
Karar alınmasını kolaylaştırabilecek sorular
20 haftalık ultrasonun sonucu, sizi zor seçeneklere götürebilir. Bazı durumlarda bazı kalp
bozuklukları gibi anormallikler iyi tedavi edilebilmektedir. Bazen bu mümkün
olmamaktadır. Bu her zaman önceden net değildir. Ayrıca şunu da unutmamalısınız:
20 haftalık ultrason taramasında tüm anormallikler (halen) görülmeyebilir.
Karar alınmasını kolaylaştırabilecek belli başlı sorular şunlardır:
• Doğumdan önce çocuğunuzla ilgili ne kadarını bilmek istiyorsunuz?
• 20 haftalık ultrason taramasında çocuğunuzun muhtemel bir fiziksel anormalliği
olduğu tespit edilebilir. Böyle bir durumda takibi bir araştırmanın yapılmasını
istiyor ya da istemiyor- musunuz?
• Takibi araştırmadan çocuğunuzun gerçekten fiziki bir anormalliği olduğu tespit
edilirse, kendinizi bu duruma nasıl hazırlarsınız?
• Ciddi bir fiziksel anormallik bulunduğunu varsayalım. Gebeliğin sonlandırılmasına
nasıl bakarsınız?
Seçim için yardım
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl internet adresinde, kendi duygu ve
düşüncelerinizi belirlemenize yardımcı olabilecek bir soru listesi bulacaksınız. Bu konuyu
eşinizle veya başkalarıyla tartışmak için de ipuçları vardır. Ve bu araştırmayı isteyip
istemediklerini seçmek zorunda kalmış kadınların deneyim hikâyelerini de burada
bulacaksınız.
Gerekli sorularınızı doğum uzmanına veya jinekoloğa yöneltebilirsiniz.
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3. Detaylı bir görüşme: danışmanlık
Doğum bakımı sağlayıcınıza yaptığınız ilk ziyarette, 20 haftalık ultrason taraması
hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizi söylediniz mi? Öyle ise, daha sonra doğum
uzmanınızla veya jinekoloğunuzla tarama hakkında kapsamlı bir görüşme yapacaksınız.
Ayrıca ona soru da sorabilirsiniz. Buna danışmanlık denir.
Böyle bir görüşmeyi yapacak kişiye danışman denir.
Beraberinizde birini getiriniz.
İki kişi bir kişiden daha fazla duyar. Yani görüşmeye birini getirmekte fayda vardır.
Örneğin, eşinizi, bir bayan arkadaşınızı veya ebeveynlerinizden birini düşünün. Çocuk
getirmeyin. Bu durumda daha rahat konuşabilirsin.
Seçimi kendiniz yapacaksınız
Kapsamlı görüşmeden sonra (danışmanlık) 20 haftalık ultrasonu isteyip istemediğinize
karar verirsiniz. Görüşmeden sonra, tarama yaptırmayı isteyip istemediğinizden emin
değil misiniz?
O zaman bunu yine kadın doğum uzmanınız veya jinekoloğunuzla görüşebilirsiniz. Böyle
bir görüşme size daha fazla netlik verebilir. 20 haftalık bir ultrason taramasını istediğinize
karar verdikten sonra hemen bir randevu alınız.
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4. Araştırma nasıl yapılmaktadır?
Sadece özel olarak eğitilmiş ultrason teknisyenlerinin 20 haftalık ultrason taraması
yapmalarına izin verilir. Araştırma için genellikle ayrı bir tarama merkezine gitmeniz
gerekir.
20 haftalık ultrason taramasını bazen kendi doğum uzmanınız ya da jinekoloğunuz
yapabilir. Araştırma yaklaşık 30 dakika sürer.
Ultrason teknisyeni çocuğunuzun ultrason taramasını yapar ve çoçuğunuza tümüyle
yakından bakmak için zaman ayırır.
20 haftalık ultrason taraması nasıl yapılmaktadır?
•

Ultrason taraması yaparken sırtüstü yatarsınız. Karnınızı açığa çıkar. Karnınıza
biraz jel sürülür. Bu bazen biraz soğuk his verebilir.

•

Ultrason teknisyeni daha sonra ultrasonun ucunu (bir çeşit çubuk) karnınızın
üzerinde gezdirir. Ultrason teknisyeni artık çocuğunuzu görebilir. Genelde bunu
ekranda kendinizde izleyebilirsiniz.

•

Ultrason taraması acı vermez. Çocuğunuz bunu hissetmez ve tarama sizin veya
çocuğunuz için tehlikeli değildir.

Ultrason teknisyeni muayene sırasında iyi konsantre olmalıdır. Ve siz de dikkatinizin
dağılmasını istemezsiniz. Bu nedenle, buraya çocukları ve mümkün olduğunca fazla insanı
getirmeyiniz (en fazla 1 veya 2 kişi).
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5. 20 haftalık ultrason taramasının sonucu
20 haftalık ultrason taramasının sonucunu muayeneden hemen sonra alacaksınız. Fakat
sonuç gerçekte neyi gösteriyor? 20 haftalık ultrason taraması güvence sağlıyor mu?
Sonuç ne anlama geliyor?
•

Ultrason teknisyeni 100 gebe kadının yaklaşık 5'inde sapma olabilecek bir şey
görür. Gerçekten bir sapma olup olmadığı, sapmanın ne kadar kötü olduğu ve
bunun çocuğunuz için ne anlama geldiği her zaman belirgin olmayabilir. Genelde
takibi bir araştırma yapılması teklif edilir.

•

20 haftalık ultrasonla tüm anormallikleri görmek mümkün değildir. Bu, sonucun iyi
olmasına rağmen çocuğunuzda yine de bir anormallik olabileceği anlamına gelir.

Ne gibi bir sonuç alabilirsiniz?
Herhangi bir anormallik görülmedi.
Ultrason teknisyeni 100 gebe kadının 95’inde herhangi bir anormallik tespit
etmemektedir. Bu durumda takibi araştırma gerekmez.
Ultrason teknisyeni bir tarama daha yapmak isteyebilir.
Ultrason teknisyeni çocuğunuzu yeterince iyi göremeyebilir. Bu, çocuğunuzla ilgili bir
sorun olduğu anlamına gelmez. Örneğin, çocuk uygun bir konumda olmayabilir. Biraz
kilolu olan kadınlar için araştırmanın yapılması bazen daha zordur. Şüphe duyulduğunda,
ultrason teknisyeni taramanın yeniden yapılması için tekrar gelmenizi isteyebilir.
Farklı bir şey görülmüştür. Ancak, takibi bir araştırmaya gerek görülmez.
Ultrason teknisyeni bazen ultrasonda genellikle ciddi olmayan bir şey görür. Bunun gibi
bir şey kendiliğinden kaybolur. Ultrason teknisyeni, gebelik sürecinde tekrar çocuğunuzun
ultrasonunu yapmak isteyebilir. Bu bulgunun daha sonra gerçekten yok olup olmadığını
kontrol eder.
Farklı bir şey görülmüştür. Emin olunması için takibi bir araştırma gerekli olabilir.
Ultrason teknisyeni farklı bir şey görebilir. Bu durumda, çocuğunuzda ne olduğunun ve
sonuçların çocuğunuz açısından ne anlam taşıdığının araştırılması gerekir. Emin olmak
için, ultrason teknisyeni sizi hastanenin bir bölümü olan Centrum voor Prenatale
Diagnostiek (Doğum Öncesi Teşhis Merkezi)'ne yönlendirir.
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6. Takibi bir araştırma gerekli mi değil mi?
Farklı bir şey mi görüldü? Ve size daha fazla netlik sağlamak için takibi bir araştırmaya
ihtiyaç var mı? Böyle bir durumda ultrason teknisyeni veya ebe ya da jinekoloğunuz
hangi takibi araştırmanın yapılacağını sizinle kapsamlı bir şekilde görüşür.
Takibi bir araştırma yaptırmak zorunda değilsiniz. Hiçbir şey yapmamaya ve gebeliği
sürdürmeye karar verebilirsiniz. Takibi bir araştırma yapılmasına karar vermişseniz, bu
araştırmanın sonucu hakkında ne yapılması gerektiğine de siz karar verirsiniz.
Takibi araştırma ne içermektedir?
Takibi araştırma genellikle uzman bir hastanede yapılan kapsamlı bir ultrason
araştırmasından ibarettir.
Bazen size amniyotik sıvı alınması veya kan testi yaptırmanız da istenebilir. Bir amniyotik
sıvı alınması durumunda, doktor karın bölgesine bir iğne ile girer ve biraz amniyotik sıvı
alır. Bunda düşük yapma olasılığı azdır: Amniyotik ponksiyon uygulanan 1000 kadından
yaklaşık 1'i düşük yaşamaktadır. Bu araştırma 999 kadının düşük yapmasına neden
olmamıştır.
Sonuç
Takibi araştırmanın sonucunu tıbbi uzmandan alırsınız. Takibi araştırma çocuğunuzla ilgili
herhangi bir sorun olmadığını gösterebilir.
Ancak, araştırmanın çocuğunuzda bir bozukluk olduğunu gösterme olasılığı da vardır. Bu
haber üzüntü veya endişe duygularını uyandırabilir.
Muhtemelen birçok sorunuz da olacaktır. Bu nedenle, örneğin bir jinekolog, klinik
genetikçi veya çocuk doktoru gibi bir veya daha fazla tıbbi uzmanla sonuçtan hemen
sonra kapsamlı bir görüşme yapabileceksiniz. Bu uzmanın tam olarak kim olacağı farklı
olabilir. Bu elde edilen anormaliğe veya bozukluğa bağlıdır.
Kapsamlı destek
Her zaman uygun desteğe güvenebilirsiniz. Jinekolog, çocuk doktoru veyahut klinik
genetik uzmanı ile çocuğunuzda bulunan sonuç ve bozukluk veya anormallik hakkında
görüşürsünüz. Ayrıca çocuğun yaşamının nasıl devam edebileceğini, bozukluğun
sonuçlarını ve tedavinin mümkün olup olmadığını da onlardan duyacaksınız. Sizin ve
eşinizin doğal olarak soru sormak için bolca zamanı olacaktır. İstediğiniz tüm yanıtları
almanız önemlidir. Çocuğunuzun sahip olduğu rahatsızlık veya bozukluk hakkında daha
fazla bilgiyi nerede bulabileceğiniz de açıklanacaktır. En önemli kuruluşları ve web
sitelerini 14. sayfada bulacaksınız.
Sonuca göre nasıl hareket edeceğinizin belirlenmesindeki yardım
Aşağıdakiler genellikle zor bir seçimdir: sonuçla ne yapacağınızı belirlemelisiniz. Ayrıca
Centrum voor Prenatale Diagnostiek'teki uzmanlardan da yardım alabileceğiniz
unutulmamalıdır.
•

Gebeliğe devam etme seçeneğini seçebilirsiniz. Takip eden aylarda, kendinizi
rahatsızlığı veya bozukluğu olan bir çocuğun gelişine hazırlayabilirsiniz. Ayrıca
gebeliğiniz ve doğum sırasında ortaya çıkabilecek anormallik veya bozukluğa göre
bakımı ayarlamak için zamanınız olacaktır.

•

Çocuğun doğumdan önce veya doğum sırasında karşılaşabileceği çok ciddi olan
anormallikler de vardır. Kadın doğum uzmanı veya jinekolog böyle bir durumda
size özenle refakat edecektir.

•

Doğmamış çocuğunuzda bir anormallik varsa ne yapacağınıza karar vermeniz zor
olabilir. Örneğin, gebeliği sonlandırmayı düşünebilirsiniz. Size uygun bir seçim
yapmanıza yardımcı olabilmeleri için, tüm sorularınızla ilgili olarak doğum uzmanı,
jinekolog, çocuk doktoru veyahut klinik genetikçinize başvurabilirsiniz. Ayrıca,
sosyal hizmet uzmanı gibi diğer uzmanlarla görüşme fırsatı da bulacaksınız.
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Gebeliği sonlandırmayı seçerseniz, bunu en geç gebeliğin 24. haftasından önce
yapabilirsiniz.
Sonuç ne olursa olsun, bunu eşiniz, ebe, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, jinekolog
veya doktorla görüşün.
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7. Bilmeniz gereken diğer hususlar
20 haftalık ultrason taramasının maliyeti
Sağlık sigortanız, 20 haftalık ultrason taraması ile bu hususta yapılacak kapsamlı
görüşmelerin ücretini karşılamaktadır.
Bu durum sağlık sigortasındaki size ait olan katkı bedelini de etkilemeyecektir. Yani sizin
herhangi bir şey ödemenize gerek yoktur.
Lütfen dikkat! Kapsamlı bir görüşme için danışma ücretini geri alma ve 20 haftalık
ultrasonu yapma hakkı için, bakım sağlayıcınızın Bölgesel Doğum Öncesi Tarama Merkezi
ile bir sözleşme yapması gerekmektedir. Bu nedenle, bölgenizdeki hangi kadın doğum
uzmanı veya jinekoloğun böyle bir sözleşmesi olduğu bilgisini önceden
www.peridos.nl/zoek-zorgverlener internet adresinden edininiz. Ayrıca, bakım
sağlayıcınızın sağlık sigortanızla bir sözleşmesi olup olmadığını da sigortacınıza danışınız.
Takibi araştırma maliyetinin karşılanması
20 haftalık ultrason taramasında farklı bir şey görülürse, bir takibi araştırmayı
seçebilirsiniz. Maliyetler sağlık sigortası poliçenizin temel paketine girmektedir. Bu
muhtemelen sağlık sigortası kapsamındaki size ait olan katkıya dâhil olabilir. Bunun için
sağlık sigorta şirketine danışın.
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8. Daha fazla bilgi
İnternet
20 haftalık ultrason taramasıyla ilgili daha fazla bilgiyi
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl internet adresinde bulabilirsiniz. 20 haftalık
ultrason taramasını isteyip istemediğinize karar vermekte zorlanıyor musunuz? Belki de
bu web sitesindeki soru listesi size daha fazla yardımcı olabilir. Burada bu konuyu eşinizle
veya başkalarıyla görüşmek için verilen ipuçları da vardır.
Doğum öncesi tarama hakkında bilgi veren diğer web siteleri:
www.erfelijkheid.nl
www.deverloskundige.nl
www.thuisarts.nl
www.degynaecoloog.nl
Gebelik sürecindeki diğer araştırmalarla ilgili broşürler
Down-, Edwards ve Patau sendromu için doğum öncesi tarama hakkında bilgi içeren ayrı
bir broşür vardır. Bu broşürü www.rivm.nl/down-edwards-patau/ folder sitesinde
bulabilirsiniz. Gebelik adlı broşürde gebelik hakkında genel bilgi verilmektedir. Ayrıca,
burada 12 haftalık gebelikten önce yapılacak kan testiyle ilgili bilgiyi de bulacaksınız. Bu
araştırma ile kan grubunuz belirlenecek ve bulaşıcı hastalıklara bakılacak. Bu broşürü
www.rivm.nl/folderzwanger! adresinde bulabilirsiniz. Ayrıca, bu gibi broşürleri ebenizden,
doktorunuzdan veya jinekoloğunuzdan isteyebilirsiniz.
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Kuruluşlar ve adresler
Het Erfocentrum
Het Erfocentrum, Ulusal İrsilik Bilgi Merkezi’dir.
www.erfelijkheid.nl, www.zwangerwijzer.nl
BOSK
BOSK, motorik engelli insanlar ve ebeveynleri için bir dernektir.
BOSK, bilgi ve tavsiye veren, diğer hastalar arasında temas kurulmasını sağlayan ve
motorik engeli olan kişilerin çıkarlarını koruyan bir dernektir. BOSK'un ilgi alanlarından
biride hem çocuklar hem de yetişkinlerde görülen açık sırt sorunudur. www.bosk.nl
VSOP
Ebeveyn ve Hasta Örgütlerinin İşbirliği Derneği (VSOP) genetik konularla ilgilenmektedir.
Bu
çoğu genetik, konjenital veya nadir görülen hastalıklar için olan yaklaşık 75 hasta
örgütünün ortak bir girişimidir. VSOP, 40 yılı aşkın süredir irsi sorunlar, etik, gebelik,
biyomedikal araştırma ve nadir rastlanan hastalıklarla ilgili bakım konularındaki ortak ilgi
alanlarını temsil etmektedir.
www.vsop.nl
VG- ağları Derneği
Ebeveynleri ve insanları, zihinsel bir engellilik veyahut öğrenme güçlüğü ile ilişkilendirilen
çok nadir sendromlarla ilgili olarak birleştirir.
www.vgnetwerken.nl
Platform ZON
Kromozom anormallikleri dâhil, çok nadir görülen veya bilinmeyen bozuklukları olan
çocukların ebeveynleri için hasta organizasyonu.
www.ziekteonbekend.nl
Kalp Vakfı
Konjenital kalp defektleri hakkında daha fazla bilgi: www.hartstichting.nl
Fetusned
Kemikler, kollar veya bacaklardaki anormallikler ve olası tedaviler hakkında bilgiler:
www.fetusned.nl
Daha fazla bilgi için: www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo, Organizasyon başlığı
altında.
Bu Bölgesel Merkezler ile ilgili daha fazla bilgiyi www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo
adresinde bulabilirsiniz.
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9. Verilerinizin kullanımı
Doğum öncesi taramayı tercih ederseniz, bakım sağlayıcılar sizinle ilgili verileri bakım
dosyanıza kaydeder. Verilerin bir kısmı ulusal bir veri tabanında (Peridos)
depolanmaktadır. Bu, doğum öncesi taramanın sorunsuz çalışmasını sağlamak için
gereklidir. Peridos'taki veriler sadece bakım sağlayıcılarınız (kadın doğum uzmanı,
jinekolog, laboratuvar çalışanı, hemşire ve ultrason teknisyeni gibi) tarafından görülebilir.
Her bölgede Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı (VWS) tarafından lisanslanan bir Bölgesel
Merkez bulunmaktadır. Bölge Merkezi, bölgenizdeki doğum öncesi taramanın iyi organize
edilmesini sağlar. Bölge Merkezi ayrıca katılan tüm bakım sağlayıcıların işlerini iyi yapıp
yapmadığını izler. Bazen, taramanın başarılı olup olmadığını belirlemek için veriler
Bölgesel Merkez çalışanı tarafından kontrol edilir. Sistem gizliliğinizin korunması için iyi
bir şekilde korunmaktadır.
Bilimsel araştırma
Doğum öncesi taramanın daha da iyileştirilmesi için, tarama programının kullanımı ve
etkisi konusunda ulusal rakamlara sahip olmak önemlidir.
Örneğin, hamile kadınların kaçının doğum öncesi taramayı kullandığını ve çeşitli tarama
testlerinin sonucunun ne olduğunu takip ediyoruz.
Bu tür değerlendirmelerde ve istatistiklerde, araştırmacılar hangi verilerin kime ait
olduğunu tam olarak göremezler.
Bilimsel araştırmalar için örneğin, yeni yöntemleri araştırırken bazen kişisel veriler
gerekir. Verilerinizi bunun için kullanmak istiyorsak, ilk önce bunu onaylayıp
onaylamadığınızı size sorarız.
İtiraz
Verilerinizi değerlendirme ve bilimsel araştırma için kullanmamızı istemiyor musunuz?
Bunu kadın doğum uzmanına söyleyebilirsiniz. Verileriniz beklenen doğum tarihinden
sonra silinecektir. Bu, istatistiklere dâhil edilebilmeniz için sadece anonim bir başvuru
olarak kalacaktır.
Daha fazla bilgi mi?
Doğum bakımı sağlayıcınız verilerinizin korunması hakkında size daha fazla bilgi verebilir.
Veya www.peridos.nl adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bu konular hakkında daha fazla bilgiyi bulabileceğiniz internet adresi:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/privacy.
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Doğum Öncesi Tarama Bölgesel Merkezleri
Bu broşür mevcut bilgilere dayanarak çalışmaların durumunu gösterir. Broşürü
oluşturanlar herhangi bir hata veya yanlışlıktan sorumlu değildir
Bu broşürü www.rivm.nl/20wekenecho/folder internet adresinden de bulabilirsiniz.
Doğum uzmanları, jinekologlar, aile hekimleri, ultrason teknisyenleri ve diğer kadın
doğum uzmanları, bu broşürün ekstra suretlerini www.rivm.nl/pns-folders web sitesinden
sipariş edebilirler.
RIVM, Eylül 2019
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