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SAMENVATTING

In dit proefschrift worden de resultaten gepresenteerd van een aantal studies uitgevoerd 
om de effectiviteit van de 20-weken echo te onderzoeken met betrekking tot het opsporen 
van een aantal ernstige congenitale afwijkingen. In hoofdstuk 1 wordt de geschiedenis, 
ontwikkeling en organisatie van de prenatale screening in Nederland beschreven. In 2007 
werd onder de wet Bevolkingsonderzoek een vergunning verleend voor prenatale screening, 
wat relatief laat was in vergelijking met overige Europese landen (1). Vanaf dat moment werd 
eerste trimester screening voor chromosomale afwijkingen en tweede trimester screening 
op structurele afwijkingen beschikbaar voor elke zwangere, waarbij de focus bij tweede 
trimester screening lag op het diagnosticeren van neuraal buis defecten. Gelijktijdig werden 
uniforme opleidings- en kwaliteitseisen en protocollen ontwikkelt. 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van een retrospectief onderzoek naar de prenatale 
detectie van een open spina bifida in de periode 2003-2011 beschreven. Tijdens de vier 
jaar nadat de 20-weken echo werd geïntroduceerd (2008-2011), steeg het aantal casussen 
waarbij de diagnose van open spina bifida vóór 24 weken zwangerschap werd gesteld 
significant in vergelijking met de periode van vier jaar ervoor (2003 - 2006): 88% vs. 43%. De 
meeste gevallen werden gediagnosticeerd nadat een citroenvormig axiaal aanzicht van de 
schedel en/of een banaanvormig cerebellum werd gevisualiseerd. Ondanks de toegenomen 
prenatale detectie veranderde het aantal levend geboren kinderen met open spina bifida 
niet significant. We concludeerden dat casussen die voorheen waren voorbestemd om te 
eindigen in perinatale sterfte vaker worden afgebroken, terwijl zwangerschappen met een 
minder ernstige prognose vaker worden doorgezet.
Anencefalie is de meest ernstige vorm van neurale buisdefect, waarbij het schedeldak 
(grotendeels) ontbreekt. De meeste patiënten overlijden voor, tijdens of vlak na de bevalling. 
De prenatale detectie van anencefalie wordt beschreven in hoofdstuk 3. In deze studie werd 
aangetoond dat de meerderheid van de anencefalie gevallen voorafgaand aan de 20-weken 
echo worden gevisualiseerd. In de periode 2008-2011 werd 69% van de anencefalie gevallen 
al vóór 18 weken zwangerschapsduur gediagnosticeerd. Bepalend voor succesvolle vroege 
diagnose (voor 18 weken zwangerschap) is het competentieniveau van de echoscopisten; 
er was een significant hogere detectiegraad bij de groep waarbij scans werden uitgevoerd 
door een echoscopist met een vergunning van de Fetal Medicine Foundation (FMF) voor 
de nekplooimeting (p = 0,001). Daarnaast was ook het aantal zwangerschapsweken van 
belang, waarbij in de groep waarbij de zwangerschap minimaal 11 weken was vaker een 
diagnose plaatsvond in vergelijk met de groep waarbij de echo plaatsvond voor 11 weken 
zwangerschap (p = 0,024).
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van een studie naar de prenatale detectie van twee 
buikwand defecten (omphalocele en gastroschisis) in de periode 2009-2013 gepresenteerd. 
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Zoals het geval is met anencefalie, zijn ook buikwanddefecten ontvankelijk voor diagnose in 
de vroege zwangerschap. De meerderheid (74%) van de omphalocele en bijna de helft (48%) 
van de gastroschisis gevallen werden gediagnosticeerd vóór de 20-weken echo. In de groep 
met exomphalos was het aantal gevallen met overige afwijkingen hoog (84%), waarbij meer 
dan 50 % een onderliggende genetische oorzaak heeft. In de groep met een omphalocele 
steeg het aantal zwangerschapsafbrekingen significant; van 35% vóór 2007 tot 63% in de 
periode erna. Bij de gastroschisis casussen bleef dit percentage laag en stabiel en de meeste 
gastroschisis gevallen resulteren in een levend geboren kind en het sterftecijfer in deze groep 
is laag.
De resultaten van een studie met betrekking tot de prenatale detectie van schisis (met of zonder 
gespleten gehemelte) in de jaren 2008-2012 worden beschreven in hoofdstuk 5. Geïsoleerd 
gehemelte spleten werden in dit onderzoek niet meegenomen. Ongeveer 80% van de schisis 
gevallen wordt tijdens de 20-weken echo gezien. Dit maakt de 20-weken echo een belangrijk 
middel in de prenatale diagnose van schisis. Deze afwijking wordt zelden gediagnosticeerd 
tijdens het eerste trimester. Het aantal casussen dat vóór 24 weken zwangerschap werd 
ontdekt tijdens de studie periode steeg, terwijl het aantal zwangerschapsafbrekingen 
niet significant veranderde. Dit illustreert dat prenatale detectie, in tegenstelling tot wat 
gevreesd werd, niet perse geassocieerd hoeft te worden met een toename van het aantal 
zwangerschapsafbrekingen. In 66% van de gevallen waren er geen overige afwijkingen, en in 
21% van de gevallen werd een abnormaal karyotype gevonden. In 5% van de gevallen leek 
de schisis geïsoleerd tijdens de 20-weken echo, maar liet postnatale array CGH analyse een 
abnormaal karyotype zien en in 50% van deze gevallen waren ernstige overige afwijkingen 
aanwezig. Gekeken werd in hoeverre schisis in de Perinatale Registratie Nederland (PRN) 
werd geregistreerd. In 37% van de gevallen bleek de schisis niet te zijn geregistreerd bij de 
PRN. Dit geeft aan dat op dit moment de gegevens van de PRN onvoldoende volledig zijn om 
de prevalentie van aangeboren afwijkingen te monitoren.
Aangeboren hartafwijkingen zijn de meest voorkomende vorm van aangeboren afwijkingen. 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de diagnostische 
nauwkeurigheid van prenatale diagnose van een aangeboren hartafwijking. Deze studie werd 
uitgevoerd in samenwerking met het Academisch Centrum Utrecht en omvatte de jaren 2008 
- 2013. Meer dan 60% van de casussen in dit onderzoek werden prenataal gediagnosticeerd. 
In gemiddeld 81.1% van de gevallen was de prenataal gestelde diagnose grotendeels correct. 
Dit percentage varieerde tussen de 45,5% en 97,3%, afhankelijk van het type aangeboren 
hartafwijking. In 5,5% van de gevallen bleek postnataal dat er sprake was van een ander 
type aangeboren hartafwijking, zonder dat de ernst afweek. De aard en de ernst van het 
type afwijking kwam in 13,4% van de gevallen niet overeen met de postnatale bevindingen. 
De mate waarin een aangeboren hartafwijking prenataal wordt gezien en de juistheid van 
de prenatale diagnose hangt af van het type aangeboren hartafwijking en of er additionele 
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afwijkingen aanwezig zijn. In de groep waarbij sprake was van overige afwijkingen was het 
percentage dat prenatale gediagnosticeerd werd het hoogste, maar de prenataal gestelde 
diagnose was nauwkeuriger in de groep met een geïsoleerde aangeboren hartafwijking. Het 
sterftecijfer bleek het hoogst in de groep die prenataal gediagnosticeerd was, wat kan worden 
verklaard door de hogere prenatale detectie van de meer ernstige vormen van aangeboren 
hartafwijking. Juistheid van prenatale diagnostiek is vooral belangrijk in het verminderen van 
de morbiditeit van kinderen met een aangeboren hartafwijking.
Tijdens de 20-weken echo kunnen zogenaamde soft markers kunnen worden waargenomen. 
Soft markers zijn anatomische varianten die op zichzelf niet pathologisch zijn, maar die vaker 
voorkomen in abnormale foetussen(2-4). Voorbeelden zijn een enkele navelstrengarterie 
(SUA), echogene darmen (EB) en ventriculomegalie (VM). In een systematische review, 
beschreven in hoofdstuk 7, is gekeken naar de relatie tussen een geïsoleerde SUA en foetale 
groei, aneuploïdy en perinatale sterfte. Uit 449 artikelen kwamen 7 studies in aanmerking 
voor opname in de studie. Geen statistisch significant bewijs werd gevonden dat foetussen 
met een geïsoleerde SUA een verhoogd risico op aneuploïdy hebben. Foetussen met een 
ogenschijnlijk geïsoleerd SUA zouden mogelijk een verhoogd risico op verminderde foetale 
groei en perinatale sterfte hebben. Echter, zelfs in meta-analyse waren de resultaten niet 
statistisch significant en grote studies toonden verschillen kleiner dan kleine studies, wat 
een publicatie bias suggereert. Als onderdeel van het onderzoek naar de effectiviteit van 
de 20-weken echo werd prospectief gegevens verzameld over gevallen met een geïsoleerde 
SUA, en deze resultaten worden beschreven in hoofdstuk 8.
Op basis van prospectief verzamelde data in de periode 2012-2014 werd deelname aan 
de 20-weken echo en het aantal verwijzingen naar een derdelijns centrum voor vrouwen 
woonachtig in Groningen, Friesland en Drente geanalyseerd. De resultaten van deze 
analyse worden beschreven in hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk wordt ook de prevalentie 
en de uitkomsten beschreven van casussen waarbij sprake was van een geselecteerde 
groep soft markers of ernstige aangeboren afwijkingen. De gemiddelde deelname aan de 
20-weken echo was 93%. Tijdens de studie werd 4,3% binnen twee weken verwezen voor 
een geavanceerde echo. Een derde van de gevallen werd verwezen vanwege het vermoeden 
op een aangeboren afwijkingen, en een derde werd verwezen vanwege de aanwezigheid van 
één of meerdere soft markers. Van het totaal aantal vrouwen dat werd verwezen, kon een 
derde worden gerustgesteld aangezien tijdens de vervolgecho geen afwijkende bevindingen 
werden gevonden. De prevalentie van een geïsoleerde SUA was vergelijkbaar met de in de 
literatuur gerapporteerd prevalentie terwijl de prevalentie van geïsoleerde EB en VM lager 
lag dan verwacht, waarschijnlijk door onderrapportage. Op basis van de literatuur en de 
bevindingen van onze studie, is het raadzaam het huidige verwijs beleid in het geval van een 
geïsoleerde EB te herzien, waarbij het huidige management protocol strengere criteria voor 
doorverwijzingen moet gaan bevatten.
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Meer dan 60% van de geselecteerde ernstige aangeboren afwijkingen werd ten tijde van 
de 20-weken echo gezien. Wanneer alleen die casussen worden meegenomen die nog 
niet tijdens het eerste trimester zijn gediagnosticeerd, stijgt dit percentage zelfs naar 80%. 
Aangeboren hartafwijkingen en een schisis worden het vaakst gemist tijdens de 20-weken 
echo. Wanneer echoscopisten die dateringsecho’s uitvoeren worden getraind in het 
beoordelen van de gehele foetale anatomie, kan de meerderheid van ernstige aangeboren 
afwijkingen al voorafgaande aan de 20-weken echo worden gediagnosticeerd. Hierbij moet 
wel worden benadrukt dat sommige afwijkingen zich later ontwikkelen in de zwangerschap 
en daarmee niet te detecteren zijn in het eerste trimester (5).

CONCLUSIES

•	 Met een deelname van meer dan 90% is de 20-weken echo een belangrijk middel binnen 
de prenatale screening.

•	 De 20-weken echo is effectief in het opsporen van ernstige aangeboren afwijkingen.
•	 Uit dit onderzoek bleek dat met name open spina bifida, schisis en hartafwijkingen 

worden tijdens de 20-weken echo gezien, anencefalie en buikwanddefecten daarentegen 
worden al vaak tijdens het eerste trimester te worden ontdekt. 

•	 Met de stijging in prenatale detectie stijgt ook het aantal zwangerschapsafbrekingen, 
maar alleen in het geval van buikwanddefecten leidt dit tot minder kinderen dat de 
neonatale periode overleefd. 

•	 Met name wanneer een eerste trimester echo plaatsvindt na 11 weken en wanneer de 
echoscopist getraind is in het beoordelen van de foetale anatomie tijdens het eerste 
trimester, is de kans groot dat ernstige afwijkingen al tijdens dit termijn worden gezien. 

•	 Soft markers vormen een uitdaging omdat in veel van de gevallen niets aan de hand 
blijkt te zijn. Met name bij echogene darmen lijkt het van belang om de criteria voor een 
doorverwijzing aan te scherpen. 
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