
Uitvoering van het 
eerste trimester SEO: 
specifieke 
aandachtspunten

De kwaliteitsstandaard en de kwaliteitsbeoordeling zijn de leidraad bij het uitvoeren van een 

eerste trimester SEO. Deze factsheet bevat aanvullende informatie over zaken die aandacht en 

uitleg vragen. 

Termijn

Het eerste trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen 
12+3 en 14+3 weken zwangerschap. Deze periode is relatief 
kort. Deze termijn is het beste compromis tussen de 
mogelijkheid om anatomische structuren bij de foetus in 
beeld te brengen en een ligging van de uterus die een 
goede visualisatie van de foetus mogelijk maakt. Als de 
zwangere (bijvoorbeeld vanwege vakantie) het onderzoek 
niet binnen de gestelde termijn kan laten uitvoeren, dan is 
het alleen bij hoge uitzondering en met onderbouwing 
mogelijk de echo maximaal twee dagen voor of na de 
genoemde termijn aan te bieden. Het is in dat geval 
wenselijker om eerder (12+1) dan later (14+5) te meten.

Color Doppler

Het gebruik van color Doppler is in de eerste weken van de 
zwangerschap af te raden. De energie die vrijkomt kan 
leiden tot een temperatuurstijging in de vruchtzak en de 
ontwikkeling van de foetus verstoren. Vanaf twaalf weken 
is de inhoud van de vruchtzak zo groot dat dit warmte-

effect minder speelt. Terughoudendheid is echter op zijn 
plaats. Gebruik color Doppler alleen gedurende korte tijd 
voor visualisatie van de vulling van de ventrikels van het 
hart. Zorg ervoor dat de presets dusdanig staan ingesteld 
dat de mechanical index (MI) en thermal index (TI) niet 
overschreden worden.

Geen herhaling na onvoldoende beeldvorming

De beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms 
onvoldoende zijn vanwege bijvoorbeeld een ongunstige 
foetale ligging of maternale obesitas. Zijn de structuren niet 
optimaal in beeld te brengen (abdominaal en/of vaginaal) 
en zijn er geen aanwijzingen voor afwijkingen? Dan vindt 
geen herhaling van het eerste trimester SEO plaats.  
De conclusie is dan ‘incompleet onderzoek’. De zwangere 
wordt erop gewezen dat ze een tweede trimester SEO kan 
laten uitvoeren. Stuur de zwangere bij twijfel wel door naar 
het Centrum voor Prenatale Diagnostiek.
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Registratie niet beoordeelbaar versus niet beoordeeld

Het is belangrijk het maximale te doen om het protocol 
compleet te doorlopen en alles goed in beeld te brengen. 
Lukt het niet om het eerste trimester SEO compleet uit te 
voeren? Vraag de zwangere dan om even rond te lopen en 
probeer het nog eens. Of bied een vaginale echo aan. Als de 
betreffende structuur dan nog steeds niet te beoordelen is, 
vermeld dan: ‘structuur niet beoordeelbaar’.

Als het om bepaalde redenen niet mogelijk is om het  
hele echo-onderzoek uit te voeren, vermeld dan 'niet 
beoordeeld' bij de structuren. 

Wat is de boodschap aan de zwangere bij 
onvoldoende beeldvorming?

Vertel de zwangere bij onvoldoende beeldvorming of bij het 
weigeren van een vaginale echo het volgende:
• Niet alles is zichtbaar.
• Waarom het niet zichtbaar is (bijvoorbeeld: foetus ligt 

ongunstig).
• Welke organen of structuren zijn niet gezien.
• Op dat moment zijn er geen aanwijzingen om een 

afwijking te vermoeden.
• Rond de 20e week van de zwangerschap kan opnieuw 

worden gekeken (als de zwangere ervoor kiest deel te 
nemen aan het tweede trimester SEO).

NT-meting

Bij het eerste trimester SEO wordt ook een nekplooi-meting 
(NT-meting) gedaan. Dit betreft een geïsoleerde NT-meting.
• Eénmaal meten en niet driemaal zoals de NT-meting bij 

de combinatietest (zie de Kwaliteitsnorm nekplooimeting 
van de NVOG).

• Er volgt geen kwaliteitstoets op de meting.
• Met de uitkomst van deze NT-meting wordt geen 

berekening uitgevoerd. 
Zie voor details over de registratie en conclusie, de 
Kwaliteitseisen eerste trimester SEO.

Meet de NT als volgt:
• Zorg dat de foetus in een neutrale positie ligt, dus niet 

in flexie of extensie.
• Voer de meting uit in het mid-sagittale vlak met 

voldoende vergroting.
• Bij de juiste doorsnede is het profiel goed zichtbaar.
• Draai de gain-knop terug. Zo ver dat de huidlijn als een 

duidelijk zichtbare witte lijn wordt afgebeeld.
• Let er speciaal op dat de NT wordt gemeten en niet het 

amnion waar de foetus tegenaan ligt. Bij twijfel kan het 
helpen de foetus op te laten springen, bijvoorbeeld 
door de moeder te laten hoesten. De nekplooi beweegt 
met de foetus mee en het amnion blijft liggen.

• Meet de nekplooi waar deze het breedst is (afkappunt 
NT≥3,5 mm). Plaats de calipers on-on; op de horizon-
tale lijn in het wit (binnenranden van de witte lijn):

De NT-meting en de NIPT
Het is – voor echoscopisten en counselors – belangrijk om 
uit te dragen dat het eerste trimester SEO bedoeld is voor 
onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. En dat de NIPT 
bedoeld is voor onderzoek naar chromosoomafwijkingen 
(down-, edwards- en patausyndroom). Als de zwangere 
het kind wil laten screenen op chromosoomafwijkingen 
is de NIPT daarvoor de aangewezen test. Immers, bij het 
eerste trimester SEO wordt alleen een nekplooimeting 
gedaan (zonder bloedonderzoek of kansberekening). De 
geïsoleerde NT-meting bij het eerste trimester SEO is 
ongeschikt als screening op down-, edwards- en 
patausyndroom. 

Soms zijn bij het eerste trimester SEO (net als bij het tweede 
trimester SEO) afwijkingen zichtbaar die kunnen voorkomen 
bij een kind met een chromosoomafwijking (of een andere 
erfelijke aandoening). De zwangere kan bij een vermoeden 
van een afwijking altijd kiezen voor vervolgonderzoek in een 
Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

Let op:
• Een afwijking bij het eerste trimester SEO is een 

contra-indicatie voor een NIPT. Als na een GUO type 2 
geen aanwijzingen voor een afwijking worden gevon-
den, kan de zwangere wel gebruikmaken van de NIPT.

• Een afwijkende uitslag bij de NIPT is een contra- 
indicatie voor een eerste trimester SEO.

Foetaal weefsel

Huid foetus

Nekplooi

Vruchtwater

Correcte plaatsing: Foute plaatsing:
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Vaginale echo 

De beeldvorming bij een vaginale echo is vaak beter dan die 
bij een abdominale echo in het eerste trimester: met name 
op detailniveau. Het advies is om niet terughoudend te zijn 
met het aanbieden van een vaginale echo. De echo scopist 
kan in de volgende gevallen een vaginale echo aanbieden:
• AIs volgens protocol gewerkt is en blijkt dat de beeld-

vorming abdominaal onvoldoende is.
• Als iets niet in beeld is te brengen, zoals bij een 

ongunstige foetale ligging, maternale obesitas, 
een litteken of een buikwandcorrectie. 

Een zwangere mag de vaginale echo uiteraard weigeren. 

Als de zwangere een vaginale echo weigert, brengt de echo - 
scopist haar op de hoogte van de gevolgen (zie alinea Wat is 
de boodschap aan de zwangere bij onvoldoende beeldvorming?). 
Laat de verloskundig zorgverlener van de zwangere weten 
dat geen vaginale echo is verricht omdat de zwangere dat 
niet wenste. Dit dient te worden vastgelegd in het 
echoverslag. 

Het verrichten van een vaginale echo is een voorbehouden 
handeling in de zin van de Wet op de Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Dit betekent dat 
deze handeling niet zonder meer door een echoscopist 
uitgevoerd mag worden. Wie een vaginale echo uitvoert in 
het kader van een eerste trimester SEO moet voldoen aan 
de Kwaliteitseisen verrichten vaginale echo’s bij een NT-meting en 
een SEO. 

Geen foetale hartactie

Het kan voorkomen dat geen foetale hartactie aanwezig is 
bij het eerste trimester SEO. Dan is sprake van een niet-
vitale zwangerschap. Omdat deze echo vroeg in de zwan-
gerschap wordt uitgevoerd, komt dit vaker voor bij het 
eerste trimester SEO dan bij het tweede trimester SEO.
Vang in dat geval de zwangere op en zorg voor passende 
ondersteuning. Neem zo spoedig mogelijk contact op met 
haar verloskundig zorgverlener en verwijs zo snel mogelijk 
door voor verdere begeleiding en zorg. 

Altijd het hele protocol uitvoeren

Zwangeren die besluiten een eerste trimester SEO te laten 
verrichten, kiezen daarmee voor de uitvoering van het hele 
onderzoeksprotocol zoals staat beschreven in de Kwaliteits-
standaard eerste trimester SEO. De echoscopist volgt het 
protocol en moet alle aandoeningen die worden vermoed, 
communiceren. De zwangere kan er niet voor kiezen 
bepaalde structuren niet te laten beoordelen.

Kwaliteitsstandaard - aandachtspunten

Het geslacht
De echoscopist doet geen uitspraken over het geslacht van 
de foetus. De betrouwbaarheid van de waarneming is bij 
deze termijn onvoldoende voor het doen van een uitspraak. 
Het kan bovendien leiden tot ongewenst gedrag waarbij de 
zwangere het eerste trimester SEO zo laat mogelijk laat 
uitvoeren.

De biometrie
• De CRL dient te worden gemeten tot en met 84 mm.  

De meting dient niet voor bepaling van de termijn maar 
voor het opsporen van disproporties. 

• Met name het herkennen van wanverhoudingen is van 
belang (bijvoorbeeld grote HC, kleine AC zoals bij 
moederlijke triploïdie). 

• Niet alle metingen hebben bij deze zwangerschapstermijn 
een gelijke mate van betrouwbaarheid in de curves. De 
bestaande curves dienen wel te worden aangehouden. 
De wetenschappelijke studie maakt het mogelijk de 
betrouwbaarheid van de metingen te onderzoeken.

Voor registratie en conclusie: zie Kwaliteitseisen eerste trimester 
SEO.

Het abdomen
• Belangrijk is het herkennen van een vergrote blaas.
• Mogelijk is bij een eerste keer kijken geen blaasvulling 

zichtbaar. Na circa 20 minuten zou de blaas gevuld en 
zichtbaar moeten zijn.

• De nieren worden niet in beeld gebracht.

Het hart
Vergroot de thorax voldoende uit. In één transversale 
doorsnede is het hartfiguur zichtbaar, waarin de atria en 
ventrikels beide zichtbaar zijn. De atria zijn even groot, 
visualiseer de crux. De ventrikels zijn even groot. 
Differential insertion en moderatorband zijn in het eerste 
trimester niet altijd zichtbaar. Met cineloop is het openen 
en sluiten van beide AV-kleppen in beeld te brengen.

De extremiteiten
Beoordeel de aanwezigheid van de handen en voeten, niet 
de stand van de handen en de voeten.

Zie ook factsheet Het eerste trimester SEO: kernboodschap en 
vergelijking met tweede trimester SEO.

Doorverwijzen

De kwaliteitsstandaard beschrijft het minimale protocol 
met in beeld te brengen structuren. Verwijs de zwangere 
door bij een vermoeden van een (andere) afwijking.
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Het eerste trimester SEO: voorbeelden van mogelijke afwijkingen

Structuren die worden 
beoordeeld Relatief vaak Soms

Schedel Acranie

Hersenen Alobaire holoprosencefalie
Encefalocele

Nek (NT) Verdikte nekplooi (hygroma colli)
Hydrops foetalis

Wervelkolom Spina bifida
Ernstige misvormingen 
(bijvoorbeeld scoliose)

Gelaat Ernstige misvormingen Schisis
Micrognatie
Microftalmie

Thorax Hydrothorax Hernia diafragmatica

Hart Monoventriculair hart
Cardiomegalie
Ectopia cordis

Complexe hartafwijking
Atrioventriculair septumdefect
(AVSD)

Abdomen Gastroschisis
Omfalocele
Situs inversus
Intra-abdominale cyste
Megablaas
Ascites

Afwezige maag

Extremiteiten Reductiedefect bovenste en onderste 
extremiteiten
Fusie van onderste extremiteiten 
(sirenomelie)
Ernstige verkorting lange pijpbeenderen

Overig Body stalk anomalie
Amnionstrengsyndroom
Pentalogie van Cantrell
Mola-zwangerschap
Acardiacus
Siamese tweeling

Kijk op www.pns.nl/kwaliteitseisen voor de:
• Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO (structureel 

echoscopisch onderzoek). Inclusief kwaliteitsstandaard.
• Kwaliteitseisen eerste trimester SEO-echoscopist.
• Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO.

Kijk op www.pns.nl/beoordeling-registratie-ETSEO 
voor aandachtspunten bij de beoordeling en registratie.
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