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Wat zie je wel, wat zie je niet?

De rol van Echoscopist

Deze afbeelding is van Robert Fischer
 en heet 'Ein

 
neuer

 
Tag'

Als je in dit landschap een verborgen 
embryo ziet, ben je op de goede weg ..



Het SEO alleen maar kijken,of 
soms ook puzzelen..


 

Verwijzen


 
Verwijzen?



Onze uitdagingen of onze belemmeringen
 

-
Externe factoren:
-Counseling & verwachting clienten
-Aantal personen in de echokamer
-BMI zwangere
-Taalbarriere

Interne factoren
-Kwaliteitseisen
-Opleiding & Nascholing
-Apparatuur
-Arbeidsomstandigheden



Onze uitdagingen of onze belemmeringen
 

-



Vanaf 2007: 
Vergunning is in principe alleen voor prenatale screening

 

op het neuralebuisdefect!

Wat betekent de conclusie: ”SEO geen bijzonderheden”
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Let Op:
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Geen garantie op een gezond 
kind!





 

Uit de Praktijk


 

G 2 P 1


 

BMI : 35,5


 

Blanco voorgeschiedenis


 

A-

 

terme

 

datum bepaald op basis van termijnecho in 1e

 

lijns

 

echocentrum


 

SEO bij 19+ 5 zwsduur


 

Matige beeldvorming, Hoofdligging met rug posterior

 

( Relatief gunstig)


 

Conclusie SEO: Geen structurele afwijkingen


 

Ongecompliceerd verloop zwangerschap, partus in de eerste lijn
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Follow-

 

up

 

: Groot  AVSD, waaraan neonaat

 

binnen 1e

 

week is geopereerd



Resultaten SEO in Nederland (

 

bron monitoring

 

2009)

SEO 2009  SEO 2008

Uitgevoerde SEO's

 

148.874 *  (+17,0%) Uitgevoerde SEO's

 

127.190 

Aantal revisieonderzoeken 5.612 
( = 4,6 % van het totale aantal SEO)

Aantal revisieonderzoeken 4.031 
(= 3,2 % van het Totale aantal SEO)

Verwijzingen wegens vermoeden van 
afwijkingen (SEO)

Verwijzingen wegens vermoeden van 
afwijkingen (SEO)

Verwijzingen totaal 3.187 Verwijzingen totaal 3.621

Verwijzing NBD : 87 (= 2,7 % van totale 
aantal SEO)

Verwijzingen NBD: 202

Overige afwijkingen verwezen 3.100 
(= 2,3% van het totale aantal SEO)

Overige afwijkingen verwezen:    3.419 

* 5 % van het aantal SEO is niet gerapporteerd in de MM-

 

set 



Conclusie


 

SEO is een goed instrument , met een duidelijk kader en 
 protocol, maar hoe goed is de detectiegraad werkelijk. 

 (cave
 

moeilijke omstandigheden)


 
Registreren en Follow‐

 
up

 
moet en kan beter, Peridos


 

Tijd voor innovatie door toekomst van 12 weken echo?
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