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Geachte contractant,
Hierbij een aanvulling op de recentelijk verzonden nieuwsbrief.
Late doorverwijzing bij niet normale SEO
De medisch coördinator dr. N. Exalto van het centrum van prenatale geneeskunde van het Erasmus
MC attendeerde de Stichting eind juli op het frequent voorkomen van te late verwijzing na niet normale
bevindingen bij het SEO.
Een late verwijzing heeft tot gevolg dat kostbare tijd verloren gaat, aanvullende diagnostiek niet meer
kan worden verricht en het paar de vrije keuze wordt ontnomen om een kind met een ernstige
aangeboden afwijking wel of niet te accepteren, aldus de coördinator.
Dhr. Exalto schetst ter illustratie een geanonimiseerde casus:
Patiënte A is een 22-jarige primigravida. Bij een zwangerschapsduur van 20 weken en 2 dagen wordt
een SEO verricht in een echocentrum. Daarbij is het hart niet goed te beoordelen. De foetale groei is
normaal maar er is beiderzijds een pyelectasie. Patiënte wordt 3 weken later in hetzelfde centrum voor
een herhaling SEO gezien bij 23 weken en 2 dagen. Het vierkamerbeeld is dan normaal maar de
arteria pulmonalis is “moeilijk te beoordelen”. De volgende dag (23 wk en 3 dg) wordt zij in een tweede
lijns centrum gezien en direct doorverwezen omdat ook daar de “rechter uitstroom uit het hart niet in
beeld is te brengen ”en er beiderzijds een milde pyelectasie wordt gezien (resp 6,0 en 9,3 mm, met als
toevoeging: “maar ook opvallend breed”). In feite is de termijn dan al te laat voor invasieve diagnostiek
omdat de uitslag niet voor het eind van de 23ste week bekend kan zijn. In het Erasmus MC afdeling
prenatale geneeskunde wordt dan bij een zwangerschapsduur van 24 weken en 2 dagen een GUO II
verricht. Daarbij blijkt er een normale anatomie van het hart, de reeds genoemde pyelectasie, een
rand normale cyterna Magna (9,8 mm) en een te grote nuchal fold (7 mm). Aan patiënte werd verteld
dat de afwijkingen kunnen passen bij een chromosomale afwijking met een 17x verhoogde kans op
Downsyndroom. Invasieve diagnostiek in het derde trimester van de zwangerschap werd aangeboden.
Volgens dhr. Exalto staat bovenstaande casus niet op zich. Een onnodige vertraging in de
doorverwijzing wordt door de afdeling prenatale geneeskunde geregeld gezien.
De Stichting onderkent de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de patiëntenzorg als gevolg van de
te late doorverwijzing na een niet normale bevinding SEO.
Daarom adviseert de Stichting nadrukkelijk tijdig door te verwijzen bij ongunstige bevindingen bij het
SEO. Teneinde tijdig aanvullende onderzoeken in te kunnen zetten om de aard van de ongunstige
bevinding(en) vast te kunnen stellen en de zwangere en haar partner de tijd te geven
handelingsopties goed te kunnen overwegen.
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