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De procedure:  

• Het Regionaal Centrum selecteert 5 onderzoeken uit de meest recente upload in Peridos. Het is van 

belang dat uw meest recente onderzoeksgegevens kunnen worden geselecteerd voor de beoordeling. 

Wij adviseren u daarom erop toe te zien dat de onderzoeksgegevens op tijd worden aangeleverd in 

Peridos.   

• Uiterlijk 2 weken voor de geplande audit bij het echocentrum wordt de selectie naar u gemaild.  

• Bij de mail met geselecteerde casus zit tevens een vragenformulier met het verzoek om het ingevulde 

vragenformulier voor de geplande audit te retourneren.  

• Geselecteerd worden: 

o alleen NT-onderzoeken bij eenlingzwangerschappen 

o alleen primaire SEO-onderzoeken met in de conclusie ‘geen bijzonderheden’ bij eenling 
zwangerschappen. 

• Uit de 5 casus kiest u zelf 3 onderzoeken en zet deze in een logboek. Het te gebruiken format voor het 

logboek NT en SEO is als bijlage meegestuurd. Iedere dia heeft een titel zodat u weet welk beeld moet 

worden toegevoegd. Een aantal vastgelegde beelden kunnen meerdere keren gebruikt worden. 

Bijvoorbeeld voor de meting van HC en DBP, de meting van de laterale ventrikel en de beoordeling van 

de schedel mag hetzelfde beeld gebruikt worden. 

• De beelden moeten herleidbaar zijn: dat wil zeggen dat de naam van de zwangere, de datum en tijd van 

het onderzoek zichtbaar moeten zijn. 

• Logboeken worden door de echoscopist per casus in een digitale map op onderstaande manier 

opgeslagen: 

o NT of SEO- casus 1- initialen zorgverlener- datum onderzoek 

o NT of SEO- casus 2- initialen zorgverlener- datum onderzoek 

o NT of SEO- casus 3- initialen zorgverlener- datum onderzoek 

Voorbeeld: SEO-casus 1-ARo-12-03-18  

• De logboeken worden verzameld bij het echocentrum op 1 computer. 

• Tijdens de audit worden alle te beoordelen logboeken door het Regionaal Centrum op een encrypted 

USB-stick gezet en meegenomen.  

• De beoordelingen worden gedaan door P. Adama van Scheltema en K. Teunissen, artsen prenatale 

geneeskunde van het LUMC.  

• Op verzoek van de beoordelaars kan het mogelijk zijn dat wij alle gemaakte echobeelden van de te 

beoordelen SEO‘s en/of NT’s opvragen. In dat geval nemen wij contact met u op. 

• Leidraad: NVOG NT-protocol v2.0 en NVOG SEO-protocol v2.0 

• De uitkomst van de beoordeling wordt binnen 2 maanden per e-mail aan u doorgegeven.  

 


