
Counseling: 
gespreksleidraad

Op 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO ingevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor 

het counselingsgesprek. Hoe integreer je deze nieuwe screening in het gesprek? Hierbij een 

vernieuwde gespreksleidraad prenatale screening.

Doel van het counselingsgesprek 

Tijdens het counselingsgesprek wissel je informatie uit over 
prenatale screening. Je helpt de zwangere (en daarmee 
bedoelen we ook de eventuele partner) bij de beslissing 
om wel of niet te kiezen voor prenatale screening op 
aangeboren aandoeningen en afwijkingen. 

Combinatietest 
Het aantal zwangeren dat kiest voor de combinatietest is 
in verhouding erg laag. Het is daarom niet meer nodig 
om heel uitgebreid bij deze screeningsmethode stil te 
staan. Is een zwangere uitgesloten van deelname aan 
de NIPT of vraagt ze expliciet naar de combinatietest? 
Informeer de zwangere er dan wel over. Kijk voor meer 
informatie over de combinatie  test op www.pns.nl.

De counseling 

Als de zwangere kiest voor counseling over de screening  
op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel 
echoscopisch onderzoek, komen die onderzoeken in één 
en hetzelfde gesprek aan bod, los van de intake. De 
onder zoeken zijn namelijk allemaal gericht op het vinden 
van (onbehandelbare) aandoeningen of afwijkingen bij het 
ongeboren kind. In deze gespreks leidraad vind je een 
overzicht van de te benoemen punten (voor of tijdens het 
gesprek). Ook staan in deze leidraad gesprekstechnieken 
om de zwangere te ondersteunen bij het nemen van een 
beslissing.

Belangrijk: zorg dat je in het counselingsgesprek 
steeds aansluit op wat de zwangere al weet of 
graag wil weten. 

https://www.pns.nl


1 Een afspraak maken 
voor de intake 

Wijs de zwangere op www.pns.nl, de website over  
pre- en neonatale screeningen.

Voorbeeldtekst afspraak intake
’De verloskundig zorgverlener vraagt bij uw eerste 
bezoek of u meer wilt weten over onderzoek naar 
down-, edwards- en patausyndroom en onderzoek 
naar lichamelijke afwijkingen bij uw kind. Wilt u daar 
meer over weten? Kijk dan alvast op www.pns.nl.’ 

Voorbeeldtekst aankaarten
Tijdens de zwangerschap kunt u onderzoeken 
laten doen die bedoeld zijn eventuele aangebo-
ren aandoeningen en lichamelijke afwijkingen bij 
uw kind op te sporen. Bijvoorbeeld down-, 
edwards- of patausyndroom of een open rug of 
een hartafwijking. Als u wilt, maken we een 
afspraak voor een gesprek hierover. Wilt u dat?

Als de zwangere ‘nee’ antwoordt, kun je vragen: 
‘Wat is de reden dat u geen gesprek wilt?’ Of: 
‘Hoe kijkt u aan tegen het doen van een echo?’  
Als de zwangere ‘ja’ zegt kun je vragen wat ze 
verwacht van het gesprek dat wordt ingepland.

2 Aankaarten: 
tijdens de intake 

De zwangere (en haar partner) heeft het recht géén 
informatie te willen over prenatale screening op aan-
geboren aandoeningen en afwijkingen. Bij het aankaarten 
kan ze aangeven of ze wel of niet meer wil weten.

Aandachtspunten
• Vertel globaal wat onderzoek naar down-, edwards- 

en patausyndroom en onderzoek naar lichamelijke 
afwijkingen inhouden en wat het doel is van  
prenatale screening. Zie de voorbeeldtekst aankaarten.

• Zorg dat de zwangere kan aangeven of ze wel of 
geen counseling wil. 

• Controleer of de zwangere begrijpt waar ze voor 
kiest als ze niet gecounseld wil worden. 

• Als de zwangere aangeeft dat zij geen informatie wil 
over prenatale screening, volgt géén counselings - 
gesprek. 

• Als de zwangere aangeeft meer informatie te willen 
over het onderzoek naar down-, edwards- en 
patausyndroom en/of onderzoek naar lichamelijke 
afwijkingen, wijs haar dan op www.pns.nl en plan 
een afspraak in. 

3 Het 
counselingsgesprek 

Informatiekaart
Om bij het counselingsgesprek de informatie nog beter 
over te brengen, is een Informatiekaart prenatale screening 
ontwikkeld. Hierop staan onder andere een vergelijking 
tussen de 13 en 20 wekenecho, plaatjes van chromoso-
men en wat het wel of niet onderzoeken van neven-
bevindingen bij de NIPT betekent. Materialen kun je 
bestellen en downloaden via: www.pns.nl/professionals.
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Doelen
Het counselingsgesprek heeft twee doelstellingen: ener-
zijds informatie uitwisselen, anderzijds hulp bieden bij de 
beslissing om wel of niet prenatale screening op aangeboren 
aandoeningen en afwijkingen te laten uitvoeren. In deze 
gespreksleidraad volgen aandachtspunten voor beide 
onderdelen.

Aan het begin van het gesprek
• Als dat nog niet is gebeurd: inventariseer of er erfelijke 

aandoeningen of aangeboren afwijkingen in de familie 
voorkomen. Overleg zo nodig met een Centrum voor 
Prenatale Diagnostiek of een klinisch geneticus. 

• Zijn er aanwijzingen voor een verhoogde kans op down-, 
edwards- of patausyndroom (bijvoorbeeld een eerder 
kind met downsyndroom), voor lichamelijke afwijkingen 
of voor andere erfelijke aandoeningen? Verwijs de 
zwangere dan door naar een Centrum voor Prenatale 
Diagnostiek. 

• Overleg bij een indicatie voor een GUO type 1 in het 
tweede trimester met een Centrum voor Prenatale 
Diagnostiek. Daar wordt namelijk bepaald of de  
zwangere mogelijk ook een indicatie heeft voor een GUO 
type 1 in het eerste trimester. Zie ook factsheet Het eerste 
trimester SEO: kernboodschap en vergelijking met tweede 
trimester SEO.

  Let op: blijkt de zwangere geen indicatie te hebben voor 
een GUO type 1 in het eerste en wél in het tweede 
trimester? Dan kan ze wel gecounseld worden over de  
13 wekenecho.

Informatie-uitwisseling
• Geef aan om welke keuze het gaat: wel/geen informatie 

krijgen over eventuele aandoeningen en afwijkingen bij 
het ongeboren kind. De onderzoeken zijn niet verplicht. 

• Ga na wat de zwangere al weet over prenatale screening 
en de aandoeningen en afwijkingen waarop getest wordt. 

• Geef aan dat prenatale screening bestaat uit: het 
onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom 
met de NIPT en het onderzoek naar lichamelijke afwij-
kingen met de 13 wekenecho en 20 wekenecho. 

• Leg aan de hand van de tijdlijn op de informatiekaart uit 
wanneer de verschillende onder zoeken plaatsvinden. 

• Vertel over de aandoeningen waar prenatale screening 
zich op richt: down-, edwards- en patausyndroom, en 
verschillende lichamelijke afwijkingen. 

• Bespreek de beperkingen van screening:
 - Er zijn aangeboren afwijkingen en aandoeningen die in 

de zwangerschap niet opgespoord kunnen worden.
 - Niet elke ongunstige uitslag of verdenking van een 

afwijking is daadwerkelijk een aandoening of 
afwijking. 

 - Aan de andere kant is het bij een gunstige uitslag ook 
nooit helemaal zeker dat het kind ook gezond is.

  Als de zwangere meer wil weten 
over de screening op down-, 
edwards- en patau  syndroom

• Vertel dat de NIPT informatie geeft over down-, edwards- en 
patausyndroom en wat de syndromen inhouden.

• Controleer de exclusiecriteria voor de NIPT. Komt de 
zwangere niet in aanmerking? Vertel dit dan en geef aan 
wat de alternatieven zijn. 

Test
Leg – liefst met behulp van de informatiekaart – uit hoe de 
test werkt: de NIPT is een onderzoek waarbij de zwangere 
wat bloed afgeeft. In het bloed van een zwangere zitten 
stukjes DNA (erfelijk materiaal) afkomstig van de moeder-
koek (placenta). Die stukjes DNA zijn bijna altijd hetzelfde 
als het DNA van het kind. Het laboratorium onderzoekt 
deze DNA-fragmenten op chromosoomafwijkingen. 

Nevenbevindingen
• Geef aan dat bij de NIPT ook andere chromosoomaf-

wijkingen (nevenbevindingen) gevonden kunnen worden 
en dat de zwangere vooraf zelf bepaalt of zij die ook wil 
laten onderzoeken. Meer hierover op www.pns.nl.

• Licht kort toe dat er verschillende soorten nevenbevin-
dingen zijn: nevenbevindingen kunnen worden gevon-
den bij het kind, in de placenta of – in zeldzame gevallen –  
bij de zwangere.

• De klinische gevolgen van nevenbevindingen voor het 
kind variëren: van geen afwijking tot een afwijking met 
zeer ernstige gevolgen. Om zeker te weten of de neven-
bevinding gevolgen heeft voor het kind en wat die  
gevolgen zijn, is vervolgonderzoek nodig. Dat is meestal 
een vlokkentest of vruchtwaterpunctie en echo-onderzoek. 
Benoem daarbij ook het percentage waarbij het mis kan 
gaan door de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest (2 
op 1000). Ook is het mogelijk dat het bloed van de 
aanstaande ouders onderzocht wordt.

De uitslag
De uitslag geeft aan of er een aanwijzing is dat het kind down-, 
edwards- of patausyndroom of een nevenbevinding heeft. 
Vertel dat de NIPT geen 100% zekerheid geeft. Zie pagina 6.

Wetenschappelijke studie
Geef aan dat de NIPT wordt aangeboden in het kader van 
een wetenschappelijke implementatiestudie: TRIDENT-2. 
Vertel dat een zwangere alleen kan kiezen voor de NIPT als 
ze meedoet aan de studie. Daarvoor moet ze een toestem-
mingsformulier tekenen. Verwijs haar, als zij meer informatie 
wil over de studie, naar www.meerovernipt.nl. 

Kosten
• Geef aan dat de eigen bijdrage € 175 is. 
• Geef aan dat voor de NIPT betaald wordt via 

www.niptbetalen.nl.
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Nieuw vanaf 1 september 2021

  Als de zwangere meer wil weten 
over de 13 wekenecho en/of  
20 wekenecho

13 wekenecho of eerste trimester SEO? 
De term eerste trimester SEO is voor veel zwangeren 
niet direct te begrijpen. Daarom gebruiken we in de 
communicatie met zwangeren de term 13 wekenecho 
(in lijn met de 20 wekenecho). Omdat het bij het 
counselingsgesprek gaat om een gesprek met de 
zwangere, wordt in deze gespreksleidraad de term  
13 wekenecho aangehouden. 

Het structureel echoscopisch onderzoek
• Vertel dat bij de 13 wekenecho en de 20 wekenecho een 

echoscopist met een echo-apparaat kijkt of er bij het 
ongeboren kind aanwijzingen zijn voor lichamelijke 
afwijkingen. 

• Vertel dat de 13 wekenecho en de 20 wekenecho het-
zelfde doel hebben. Ze vervangen elkaar niet, maar 
vullen elkaar aan. Leg met behulp van de vergelijking op 
de Informatiekaart prenatale screening uit wat de belang-
rijkste verschillen en overeenkomsten zijn.

• De 13 wekenecho is vroeg in de zwangerschap.  
Er is minder zichtbaar dan bij de 20 wekenecho, maar 
sommige (ernstige) afwijkingen zijn al wel te zien. Als er 
vervolgonderzoek nodig is, heeft de zwangere meer tijd 
om te bepalen wat ze met de uitslag doet. 

• Bij de 20 wekenecho is het kind al wat groter en is er 
meer te zien. De zwangere heeft minder tijd om – als dat 
nodig is – vervolgonderzoek te laten doen en om te 
bepalen wat ze met de uitslag doet. 

• Bespreek dat de echoscopist in sommige gevallen iets ziet 
wat kan wijzen op een (ernstige) lichamelijke afwijking. 
De zwangere krijgt dan vervolgonderzoek aangeboden.

• Kan de echoscopist bij de 13 of 20 wekenecho de 
orgaansystemen van het kind niet goed in beeld 
brengen? Dan stelt de echoscopist de zwangere bij de  
13 wekenecho altijd voor een vaginale echo te doen.  
Bij de 20 wekenecho gebeurt dat in sommige gevallen. 
De zwangere kan een vaginale echo altijd weigeren.

• Kan de zwangere (bijvoorbeeld vanwege vakantie)  
het onderzoek niet binnen de gestelde termijn laten 
uitvoeren? Bij hoge uitzondering en met onderbouwing 
kan ze de echo maximaal twee dagen eerder of later 
laten doen.  
Zie de factsheet Uitvoering van het eerste trimester SEO: 
specifieke aandachtspunten.

• Het is niet mogelijk om een gedeeltelijke 13 weken- 
echo of 20 wekenecho te laten doen.

De 13 wekenecho
• Vertel dat het bij de 13 wekenecho nog vroeg in de 

zwangerschap is. Het kind is nog maar 7,5 centimeter 
groot (van hoofd tot billen). De echoscopist onderzoekt 

of het kind lichamelijke afwijkingen heeft, bijvoorbeeld 
een open schedel. 

• Sommige (ernstige) lichamelijke afwijkingen – zoals een 
open schedel – zijn bij 13 weken al te zien. Deze afwij-
kingen zijn zo ernstig dat er een risico is dat het kind 
tijdens of vlak na de zwangerschap overlijdt. 

• Vertel dat de komende jaren een studie wordt gedaan naar 
de 13 wekenecho. Die studie zal meer inzicht geven in de 
voor- en nadelen van de 13 wekenecho. Daarbij is bijvoor-
beeld ook aandacht voor de ervaringen van de zwangere. 
Want vroeg een echo doen, geeft de zwangere meer tijd 
voor vervolgonderzoek en om te bepalen wat ze met de 
uitslag doet. Maar aan de andere kant kan de 13 wekenecho 
misschien ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid.

• Vertel dat de zwangere niet te horen krijgt of het kind 
een jongetje of meisje is. 

• Zwangeren vanaf 16 jaar kunnen een 13 wekenecho 
laten doen (dat is de minimumleeftijd voor deelname 
aan de wetenschappelijke studie). 

De verhouding tussen de 13 wekenecho en de NIPT
• Gebruik de Informatiekaart prenatale screening om in te 

gaan op de verschillen tussen de NIPT en de 13 weken- 
 echo. Bij de 13 wekenecho wordt gekeken naar 
lichamelijke afwijkingen. De NIPT is een onderzoek 
naar chromosoomafwijkingen (down-, edwards- en 
patausyndroom). Dit zijn twee verschillende onder-
zoeken die elkaar niet kunnen vervangen, want ze zijn 
gericht op andere afwijkingen en aandoeningen. 

• Bij de 13 wekenecho zijn soms afwijkingen zichtbaar 
die kunnen voorkomen bij een kind met een chromo-
soomafwijking (of een andere erfelijke aandoening). 
Maar niet alle ernstige chromosoomafwijkingen gaan 
gepaard met afwijkingen die zichtbaar zijn bij een  
13 wekenecho (of 20 wekenecho). Bij een afwijkende 
NIPT kan de zwangere niet meer meedoen aan de  
13 wekenecho. En bij een afwijkende 13 wekenecho kan 
de zwangere niet meer meedoen aan de NIPT. Als na 
een GUO type 2 geen aanwijzingen voor een afwijking 
worden gevonden, kan de zwangere wel gebruikmaken 
van de NIPT.

• De zwangere krijgt bij een aanwijzing voor een 
afwijking vervolgonderzoek aangeboden in een 
Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

• Zwangeren kunnen meedoen aan de NIPT vanaf  
11+0 weken en aan de 13 wekenecho tussen week 12+3  
en 14+3. Ze kunnen de NIPT eerder laten doen dan de 
13 wekenecho. Uiteindelijk bepaalt de zwangere zelf de 
volgorde.

Doelen van de studie
Eén van de doelen van de wetenschappelijke studie 
naar de 13 wekenecho is om te onderzoeken wat de 
gevolgen van de 13 wekenecho zijn voor de termijn-
echo, de NIPT en de 20 wekenecho. 
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Wetenschappelijke studie > toestemming nodig 
De 13 wekenecho vindt plaats in het kader van een 
wetenschappelijke studie. Daarvoor moet de zwangere 
een toestemmingsformulier tekenen. De zwangere geeft 
de onderzoekers daarmee toestemming om:

• De 13 wekenecho uit te laten voeren in het kader van de 
wetenschappelijke IMITAS studie. 

• Gegevens (over de 13 wekenecho en andere prenatale onder- 
zoeken) te verzamelen en te gebruiken voor de studie. 

• Haar te kunnen benaderen voor eventueel aanvullend 
onderzoek (bijvoorbeeld via een vragenlijst of interview). 

• Kijk voor meer informatie in de factsheet Wetenschap-
pelijke IMITAS studie of op www.13wekenecho.org.

Uitslag
Ziet de echoscopist bij de 13 wekenecho of de 20 weken-
echo één of meer aanwijzingen voor afwijkingen?  
Dan krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden in 
een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Dat is eerst een 
GUO type 2. Welk onderzoek daarna (eventueel) volgt is 
afhankelijk van verschillende factoren. De verloskundig 
zorgverlener bespreekt de mogelijkheden met de 
zwangere.
Vervolgonderzoek is bij de 13 wekenecho niet nodig als  
de echoscopist – bijvoorbeeld door de ligging – het kind 
onvoldoende in beeld kan brengen en er geen aanwijzingen 
voor afwijkingen zijn. De echoscopist moet dit dan wel 
aan de zwangere melden en opnemen in het dossier. De 
zwangere wordt erop gewezen dat ze een 20 wekenecho 
kan laten doen. De 13 wekenecho wordt niet herhaald.

Kosten
Er zijn voor de zwangere geen kosten verbonden aan de  
13 wekenecho en 20 wekenecho. 

Gegevensverwerking 
Besteed tijdens het counselingsgesprek ook aandacht aan 
gegevensverwerking: 
• Als de zwangere kiest voor de 13 wekenecho doet ze mee 

aan een wetenschappelijke studie naar de 13 wekenecho. 
Door het toestemmingsformulier te tekenen, geeft ze 
toestemming voor het gebruik van haar gegevens voor 
de wetenschappelijke studie naar de 13 wekenecho.

• Als ze meedoet aan een of meer onderdelen van de 
prenatale screening – zoals de 13 wekenecho – worden er 
gegevens van de zwangere opgeslagen in haar zorg-
dossier en in de landelijke database (Peridos). Voor de  
13 wekenecho krijgen de onderzoekers toegang tot de 
gegevens, bijvoorbeeld om haar te kunnen benaderen.

• Anonieme gegevens kunnen ook worden gebruikt voor 
andere wetenschappelijke studies, kwaliteitsborging en 
landelijke monitoring en evaluatie. Kijk voor meer 
informatie op:  
www.pns.nl/juridische-informatie-screeningen- 
bij-zwangeren-en-pasgeborenen.

Hulp bij besluitvorming
De zwangere bepaalt zelf of ze wel of geen informatie  
krijgt over eventuele aandoeningen en afwijkingen bij  
haar ongeboren kind. Ondersteun haar bij het maken  
van een afgewogen keuze. Dit zijn de keuzemogelijkhe-
den: geen test, NIPT en/of 13 wekenecho en/of 20 
wekenecho.
Geef het belang aan van een weloverwogen keuze:
• Help de zwangere de voordelen en nadelen van  

prenatale screening – zoals zij die ervaart – weer te 
geven. Help door samen te vatten: 

‘Aan de ene kant zeg je dat screenen je aanspreekt omdat… 
en aan de andere kant denk je dat je het niet wilt omdat…’. 

• Gebruik ‘enerzijds’, ‘anderzijds’. 
• Voorkom het gebruik van ‘maar’ in de balans. Dat 

woord diskwalificeert de tekst die eraan voorafgaat. 

Maak de keuzes en scenario’s bespreekbaar:
• Stimuleer dat de zwangere en haar partner met elkaar 

over de keuzes praten. 
• Tast af wat de waarden en normen zijn van de zwangere 

en haar partner over het leven met een aandoening of 
een eventuele zwangerschapsbeëindiging. 

• Geef aan dat ze zelf de keuze houden tot hoever ze 
door gaan met onderzoek en altijd het recht hebben om 
te stoppen.

• Schets scenario’s en vraag wat de zwangere waarschijnlijk 
zou doen in een dergelijk geval: 

‘Stel dat de 13 wekenecho of de NIPT een aanwijzing 
geeft voor ...’ 

Geef bedenktijd:
• Geef de zwangere, als zij daar behoefte aan heeft, 

bedenktijd zodat zij een weloverwogen keuze kan 
maken tussen het wel of niet doen van een test. 

• Geef aan hoeveel bedenktijd er is. 
• Bied de mogelijkheid voor een tweede gesprek  

(persoonlijk of telefonisch). 

Is de zwangere zeker van deelname?
Als ze kiest voor de NIPT: 
• Vraag de NIPT aan via Peridos en teken (beiden) het 

toestemmingsformulier. 
• Kijk op www.meerovernipt.nl voor de dichtstbijzijnde 

prikpost voor bloedafname voor de NIPT. 
Als ze kiest voor onderzoek naar lichamelijke afwijkingen:
• Verwijs de zwangere door naar een echocentrum of plan 

een afspraak in.
•  Vraag de 13 wekenecho aan via je eigen bronsysteem (of 

anders Peridos) en teken (beiden) het toestemmings- 
 formulier. 

•  Zie de factsheet Praktische informatie. 
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4 Wat zijn de mogelijke  
uitslagen?

Bij de NIPT
De counselor geeft de uitslag zo spoedig mogelijk door aan 
de zwangere. Dit mag telefonisch, maar de zwangere moet 
ook een schriftelijke bevestiging krijgen (brief is te printen 
vanuit Peridos). Als de zwangere dat wil, kan ze de uitslag 
ook per beveiligde e-mail toegestuurd krijgen (zoals 
SecureMail). Als er een aanwijzing voor een nevenbevinding 
is gevonden, neemt meestal de klinisch geneticus direct 
contact op met de zwangere over de uitslag en nodigt haar 
uit voor een gesprek.

Mogelijke uitslagen: 
A. De uitslag is niet-afwijkend. Vervolgonderzoek is niet 

nodig. 
B. Er is een aanwijzing voor down-, edwards-of patau-

syndroom. Dit is bij 5 van de 1000 zwangeren. De 
zwangere kan kiezen voor vervolgonderzoek om 
zekerheid te krijgen. 

C. De NIPT is mislukt, de zwangere kan de test nog een 
keer laten doen. 

Mogelijke uitslagen als de zwangere ook nevenbevindingen 
wil weten: 
A. Er is geen aanwijzing voor een nevenbevinding. Er is 

geen vervolgonderzoek nodig. 
B. Er is een aanwijzing voor een nevenbevinding. Dat is 

bij 5 van de 1000 zwangeren. De zwangere kan kiezen 
voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.

C. De NIPT is mislukt, de zwangere kan de test nog een 
keer laten doen. 

Bij de 13 wekenecho
De echoscopist bespreekt de uitslag direct met de zwangere. 
Mogelijke uitslagen:
A. Er zijn geen aanwijzingen voor afwijkingen te zien. 

Vervolgonderzoek is niet nodig. Dit is (op basis van 
internationaal onderzoek) bij 95 van de 100 zwangeren. 
Dit is een voorlopig cijfer. De wetenschappelijke studie 
zal dit nader onderzoeken. 

B. Het kind is bekeken, maar de echoscopist kon niet 
alles goed genoeg in beeld brengen (bijvoorbeeld door 
de ligging van het kind). Er is geen vervolgonderzoek 
nodig. Als de zwangere ook kiest voor de 20 weken-
echo kan de echoscopist bij die echo opnieuw kijken. 

C. Er is een aanwijzing voor een afwijking. De zwangere 
kan kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te 
krijgen. Ook bij twijfel vindt verwijzing plaats.  
De echoscopist of de verloskundig zorgverlener regelt 
de doorverwijzing.

Bij de 20 wekenecho
De echoscopist bespreekt de uitslag direct met de zwangere. 
Mogelijke uitslagen:
A. Er zijn geen aanwijzingen voor afwijkingen te zien. 

Vervolgonderzoek is niet nodig. Dit is bij 95 van de  
100 zwangeren. 

B. Het kind is bekeken, maar de echoscopist kon niet 
alles goed genoeg in beeld brengen (bijvoorbeeld door 
de ligging van het kind). De echoscopist doet enkele 
dagen later nogmaals de 20 wekenecho.

C. Er is iets afwijkends gezien en vervolgonderzoek is niet 
nodig. Het gaat dan meestal om iets wat later vanzelf 
weer ver dwijnt. De echoscopist doet later nog een echo,  
ter controle.

D. Er is een aanwijzing voor een afwijking. De zwangere 
kan kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te 
krijgen. De echoscopist of de verloskundig zorgverlener 
regelt de doorverwijzing.

Bij een ongunstige uitslag

Wijs de zwangere op de mogelijkheid voor een gesprek in 
een Centrum voor Prenatale Diagnostiek, voor meer uitleg 
over de gevonden aandoeningen of afwijkingen en het 
bespreken van de mogelijkheden voor diagnostisch 
onderzoek. 

Extra informatie voor counselors
Op www.pns.nl vind je de Kwaliteitseisen counseling 
prenatale screening. In hoofdstuk 3 van de E-learning 
prenatale screening vind je gesprekstechnieken die je 
kunt gebruiken om de zwangere en haar partner te 
helpen bij het nemen van een beslissing. 

Extra informatie voor zwangeren
Wijs de zwangere op de beschikbare materialen:
• www.pns.nl. Deze website bevat ook een vragen-

lijst die de zwangere helpt haar gevoelens en 
gedachten op een rij te zetten.

• Folder De NIPT en combinatietest. 
• Folder De 13 wekenecho en 20 wekenecho.

Dit is een uitgave van:
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