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Wat gaan we leren?

ÅPreconceptioneel advies

ÅLeefstijladviezen voor en tijdens de zwangerschap

ÅScreeningstesten 

ÅControles + onderzoeken tijdens de zwangerschap

ÅComplicaties tijdens de zwangerschap

ÅBevallen en soorten bevallingen

ÅComplicaties tijdens de bevalling

ÅKraambed
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Wat gaan we leren?

Preconceptioneel advies:

Bij aandoening:

ÅWat doet de aandoening op de zwangerschap?

ÅWat doet de zwangerschap op de aandoening?
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Wat als je zwanger wil worden?
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Wat als je zwanger bent?
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Leefstijladviezen voor en tijdens de zwangerschap



Wat als je zwanger wil worden?
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foliumzuur

calcium en vit D

let op infecties



Wat als je zwanger bent?
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Wat als je zwanger bent?
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Wat als je zwanger bent?
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Wat als je zwanger bent?
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Wat als je zwanger bent?
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Dokter, is alles goed? 

ωOnderzoek in het 1e trimester

ωOnderzoek in het 2e trimester

ωOnderzoek in het 3e trimester

Tenslotte: keuzes maken
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Wat willen we weten?
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Onderzoek 1e trimester

Waar  beginnen we mee?

ÅDatering van de zwangerschap: 

meting van de kopstuitlengte van de foetus tussen 10     

weken en 12 +6/7 week (CRL = crownrump length)

: keuzes makenΧ.
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Hoe meet je de CRL ? 
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Screening in het eerste trimester

= onderzoekwaarbij (eendeel van)de algemene
populatie wordt onderzocht om eventuele
asymptomatische (zonder dat er al ziekte-
verschijnselenzijn) gevallenvan een ziekteop te
sporenom dezezo in eenvroegstadiumbeter te
kunnenbehandelen

Tenslotte: keuzes makenΧ.
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Screenenin het eerstetrimester



Dokter, is alles goed?

ωOnderzoek in het 1e trimester: de 13 weken echo

ωOnderzoek in het 2e trimester

ωOnderzoek in het 3e trimester

Tenslotte: keuzes maken
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13wekenecho

Åschedel

Åhart

Åbuikwand

Åarmenenbenen

Ånekplooi

Åwervelkolom

Åplacentaenvw

Tenslotte: keuzes makenΧ.
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NT = nekplooimeting

ωNuchal Translucency meting
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Normale nekplooi



Verdiktenekplooi
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Hoe dikker de nek, wat dan? 



Dokter, is alles goed? 

ωOnderzoek in het 1e trimester: de NIPT

ωOnderzoek in het 2e trimester

ωOnderzoek in het 3e trimester

Tenslotte: keuzes maken
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NIPT: Niet Invasieve Prenatale Test

Å bloedtest zonder invasieve ingreep

ÅǘŜǎǘ ƻǇ ǾǊƛƧ ΨŦƻŜǘŀŀƭΩ 5b! ƛƴ ōƭƻŜŘ Ǿŀƴ ƳƻŜŘŜǊ

Å gefragmenteerd DNA afkomstig van moederkoek

Å dit vrije foetale DNA wordt snel afgebroken
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Dokter, is alles goed? 

ωOnderzoek in het 1e trimester

ωOnderzoek in het 2e trimester

ωOnderzoek in het 3e trimester

Tenslotte: keuzes maken
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18-20 weken echo (SEO)
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Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Detectie ςvoorbeelden

ωTrisomie 21 25 - 30 %

ωTrisomie 13             90-95 %

ωTrisomie 18 90-95 %
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StructureelEchoscopischOnderzoek

Detectie ςvoorbeelden

Hartaandoeningen            50 -75 %

Nieraandoeningen              80 %

NBD / Spina bifida     95 - 100 %

Buikwandaandoeningen      100 %
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άIŜǘ ƛǎ ƴƛŜǘ ƎƻŜŘέ screening verhoogd risicoΧ

ÅVervolgtraject: prenatale diagnostiek ja/nee

ÅGesprek perinatoloog-klinisch geneticus

ÅWat betekent deze uitslag?

ÅWat is vervolgtraject?

Å²Ŝ ƳƻŜǘŜƴ ŜŜƴ ƪŜǳȊŜ ƳŀƪŜƴΧΧ

ÅIs afbreken een optie?
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Prenatale Diagnostiek

Opties

ÅChorionvillusbiopsie (Vlokkentest)

ÅAmniocentese(Vruchtwaterpunctie)

ÅGeavanceerd UltrageluidsOnderzoek (GUO II)
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Vlokkentest Amniocentese

10-12 > 15 ½ 18 -20 weken

GUO II
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Chorion Villus Sampling (Vlokkentest)
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Amniocentese(Vruchtwaterpunctie)
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Diagnostiek van chromosomen
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