
Officiële indicatielijst voor G1 echo’s : 

 

Een bekend verhoogd risico voor een bepaalde aangeboren afwijking of samenspel van 

afwijkingen in de huidige zwangerschap 
  
•              Eerder kind of 1e of 2e graads familielid met structurele afwijking 
•              Insuline afhankelijke DM 
•              Gebruik van anti-epileptica 
•              Teratogene medicatie of blootstelling aan schadelijke stoffen/drugs (navragen bij LAREB!) 

•              ICSI 
•              Monochoriale gemelli 
  
  
TIPS:  
Tav. indicatie monochoriale gemelli: 
Monochoriale gemelli wordt in NVOG protocol niet separaat opgevoerd als indicatie GUO 1 

maar is in alle centra voor PND een geaccepteerde indicatie, aangezien deze groep een duidelijk 

verhoogd risico heeft op aangeboren afwijkingen die in prevalentie hoger is dan de andere 

bovengenoemde indicaties. Los van GUO 1 dient vanaf 14 weken zwangerschapsduur er elke 2 

weken echoscopisch onderzoek plaats te hebben om TTS vroegtijdig op te sporen. 
  
Tav. indicatie eerder kind/familielid structurele afwijking: 
Bij de indicatie 'eerder kind/ familielid met structurele afwijking' dient het herhalingsrisico 

zorgvuldig ingeschat te worden. De volgende aspecten verdienen daarbij aandacht: 

• familieanamnese 

• evaluatie of ingezet onderzoek in een vorige zwangerschap/eerder kind is afgerond 

• inschatting of de afwijking deel kan uitmaken van een genetisch syndroom 

• bepalen of er indicatie bestaat voor aanvullende diagnostiek bij ouders 

• bepalen of er indicatie bestaat voor invasief prenatale diagnostiek 

• bepalen of er een mogelijkheid bestaat dat de aandoening zich fenotypisch anders zal 

presenteren 
  
Bij twijfel kan de casus ingebracht worden op de foetale bespreking in het centrum voor PND. In 

voorkomende gevallen dient de klinisch geneticus laagdrempelig in consult te worden gevraagd. 
  
In geval van eerder kind met structurele afwijking welke zodanig ernstig is dat de zwangere daar 

de zwangerschap voor zou willen afbreken dient overwogen te worden of de afwijking zichtbaar 

is rondom 12-14 weken. Indien dit het geval is kan deze vroege GUO 1 in het centrum voor PND 

plaatsvinden.  
  
Tav. indicatie 'teratogene medicatie': 
Er dient informatie ingewonnen te worden over de aard en de prevalentie van afwijkingen bij de 

gebruikte medicatie. 
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