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Wetenschappelijk onderzoek eerste trimester SEO 

Het eerste trimester SEO vindt plaats in onderzoekssetting gedurende 4 jaar. Een belangrijke 

voorwaarde voor de start van het wetenschappelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO, was 

dat er voldoende financiële middelen beschikbaar moesten zijn. Eind april 2020 is in de 

voorjaarsbesluitvorming van VWS duidelijk geworden dat de financiën voor de invoering van het 

eerste trimester SEO in onderzoekssetting rond zijn. Ook is de onderzoeksgroep bekend die het 

onderzoek gaat uitvoeren: een landelijk consortium onder leiding van gynaecologen Mireille Bekker 

(UMCU) en dr. Monique Haak (LUMC). 

 

De eisen voor het eerste trimester SEO staan beschreven in de Kwaliteitsstandaard eerste trimester 

SEO. Deze is in te zien via www.pns.nl/documenten/kwaliteitsstandaard-eerste-trimester-seo-ter-

informatie. 

 

Planning start eerste trimester SEO (in onderzoekssetting) 

Zoals bij u bekend wordt de invoering van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting  uitgesteld 

naar de tweede helft van 2021. Reden voor het uitstel is een gebrek aan capaciteit voor het 

uitvoeren van vervolgonderzoek bij een afwijkende uitslag van de 13 wekenecho. Het nu invoeren 

van de 13 wekenecho zou onverantwoord zijn, omdat zwangeren met een afwijkende uitslag dan 

niet kunnen rekenen op passend en tijdig vervolgonderzoek. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe 

streefdatum voor de invoering (ergens 2e helft van 2021). Daarover houden we u op de hoogte.  

 

Tarief en betaling eerste trimester SEO 

Eind 2019 deed het RIVM-CvB een kostenonderzoek naar het eerste trimester SEO. Op basis daarvan 

is een tarief berekend van €110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten. De zwangere betaalt geen 

eigen bijdrage. VWS betaalt de Regionale Centra en de Regionale Centra zullen de eerste trimester 

SEO’s uitbetalen. Niet de zorgverzekering. Dit is besloten door VWS n.a.v. een advies van 
Zorginstituut Nederland. Zodra mogelijk informeren we u hier verder over.  

 

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist 

Het eerste trimester SEO is een nieuw onderzoek binnen de prenatale screening. Daarom moeten 

echoscopisten een opleiding volgen, specifiek gericht op het eerste trimester SEO. De opleiding 

bestaat uit twee onderdelen: 

• Een theoriebijeenkomst (gratis), georganiseerd door de Regionale Centra, gevolgd door een 

toets. 

• Een vaardigheidstraining (tegen betaling), georganiseerd door de SEO-opleidingen.  

http://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsstandaard-eerste-trimester-seo-ter-informatie
http://www.pns.nl/documenten/kwaliteitsstandaard-eerste-trimester-seo-ter-informatie
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Daarnaast dienen ná de start van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting, door alle eerste 

trimester SEO-echoscopisten logboeken aangeleverd te worden. Diegenen die verplicht de 

vaardigheidstraining volgen dienen na 3 maanden een logboek aan te leveren. De echoscopisten 

die geen vaardigheidstraining hoeven te volgen, dienen na 6 maanden een logboek aan te leveren.  

 

Welke onderdelen de echoscopist volgt, hangt af van de deskundigheid en ervaring: 

  

 Theorie Vaardigheid 

Ervaren SEO- én NT-echoscopisten*  Als zij zelf hier behoefte aan 

hebben. Niet verplicht. 
Ervaren SEO-echoscopisten**  
NT-echoscopisten***  

GUO-echoscopisten die ook SEO-echoscopist zijn 
In overleg met RC. Als zij zelf hier 

behoefte aan hebben. Niet 

verplicht. 

GUO-echoscopisten die ook NT-gecertificeerd 

zijn   


In overleg met RC. Als zij zelf hier 

behoefte aan hebben. Niet 

verplicht. 
Basisechoscopisten en startende SEO-

echoscopisten (<500 verrichtingen) 
Uitgesloten van deelname 

   
* Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘Ervaren SEO- én NT-echoscopisten’ verstaan: op of na 1 januari 2017 als NT-echoscopist 

een contract met een Regionaal Centrum, vlak (n.t.b.) voor de start van de opleiding >500 SEO’s verricht, op dat moment als SEO-

echoscopist een contract met een RC én minimaal eenmaal geaudit.  

Let op: deze definitie wijkt af van de definitie gebruikt in de huidige kwaliteitseisen. Het is dus niet noodzakelijk dat de echoscopist 2 jaar 

ervaring heeft. 

 

** Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘Ervaren SEO-echoscopisten’ verstaan: > 500 SEO’s verricht, vlak (n.t.b.) voor de start 

van de opleiding als SEO-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum én minimaal eenmaal geaudit.  

Let op: deze definitie wijkt af van de definitie gebruikt in de huidige kwaliteitseisen. Het is dus niet noodzakelijk dat de echoscopist 2 jaar 

ervaring heeft. 

 

*** Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘NT-echoscopisten’ verstaan: op of na 1 januari 2017 als NT-echoscopist een contract 

met een Regionaal Centrum. 

 

Aantal verrichtingen per jaar 

Voor de invoering van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting is het minimum aantal uit te 

voeren verrichtingen per jaar bepaald.  

  

De huidige eis voor het tweede trimester SEO wordt ook gehanteerd voor het eerste trimester SEO. 

Dat betekent dat de volgende eis gaat gelden voor het eerste trimester SEO:  

 

De eerste trimester SEO-echoscopist dient 150 eerste trimester SEO’s per jaar te verrichten. Voor 
startende eerste trimester SEO-echoscopisten geldt een richtlijn van tenminste 250 eerste trimester 

SEO’s per jaar. In principe is men de eerste twee jaar startend. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld 

wanneer degene die de echo’s uitvoert veel GUO’s verricht, kan het Regionaal Centrum toestemming 

verlenen voor het afwijken van deze richtlijn. 

 

De eisen voor het tweede trimester SEO blijven hetzelfde. Bij voorkeur vinden het eerste trimester 

SEO en het tweede trimester SEO in hetzelfde echocentrum plaats¹. 
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Apparatuur 

Er wordt gewerkt aan het actualiseren en updaten van de kwaliteitseisen voor apparatuur (voor 

zowel het eerste als het tweede trimester SEO). Uiterlijk 2e helft van 2020 zullen wij u hier verder 

over informeren.  

 

 
1 De NVOG heeft aangegeven dat niet alle zwangeren die een indicatie hebben voor een GUO bij 20 weken, ook een GUO bij 

13 weken krijgen. Zij werken nu verder aan de indicatiestellingen voor de 13 weken GUO. Dit betekent dat er een groep 

zwangeren is die een SEO bij 13 weken krijgt en een GUO bij 20 weken. Hoe dit precies gaat lopen, moet nog verder 

uitgewerkt worden. Voor deze groep gaat de toegevoegde eis (het bij voorkeur plaatsvinden van eerste en tweede trimester 

SEO in één centrum) mogelijk niet op. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Daar wordt u verder over geïnformeerd.  


