
Presentatie ETSEO



Kwaliteitsbeoordeling ETSEO

• Het voorbeeldlogboek is een dynamisch geheel.

• Het dient een afspiegeling te zijn van het verloop van het echo-
onderzoek. De beelden zijn ondersteunend.

• Het doel is de foetus te screenen aan de hand van de voorgestelde 
beelden. Dit lukt niet altijd.

• Het doel is niet een logboek met perfecte plaatjes te maken. 

• ETSEO wordt op dit moment uitgevoerd binnen de IMITAS, dit is een 
studie, ook de logboeken zijn ‘work in progress’!



Kwaliteitsbeoordeling ETSEO (2)

Beelden niet exact als nu in standaard staan

≠

Niet beoordeelbaar / Niet beoordeeld



Scoringsformulier logboek

Format is nagenoeg gelijk aan TTSEO-logboek.

De eerste beoordelingsronde is ook nieuw voor de beoordelaars! 

De beoordelingen zullen coulant worden uitgevoerd.



Veel vragen uit het land over de beelden in de kwaliteitsbeoordeling 
ETSEO en hoe op te slaan.

Aanvullend op basis van gestelde vragen, zullen we beelden bespreken.

Met dank aan BovenMaas Prenataal en Titia Cohen voor het beschikbaar stellen van beelden.



CRL 12+4



CRL 13+3



CRL 14+0



CRL > 84 mm 



Er vond een aanpassing plaats op basis van de data die werden 
verkregen in de eerste periode van uitvoer ETSEO.

• CRL > 84 mm wordt niet opgeslagen bij de metingen.

• Een onbetrouwbare / niet meetbare CRL wordt niet opgeslagen.

Beiden zijn geen reden voor verwijzing, de algehele conclusie is ‘geen 
bijzonderheden’.



HC



AC



Femur



Vraag; moeten de opgeslagen beelden exact zo opgeslagen worden 
zoals in het voorbeeldlogboek?

Nee; soms is het niet mogelijk een beeld exact zo te verkrijgen zoals is 
bedacht in het format. Probeer dit natuurlijk wel te doen. Het niet  
opslaan van het exact opgenomen beeld, is geen reden om de 
structuur af te geven als ‘niet beoordeelbaar’. 



Wervelkolom – huidlijn beoordelen



Wervelkolom – minder gunstige ligging
(i.c.m. bijv. CRL met zichtbare huidlijn)



Invoeren in bronsysteem

• In deze situatie wordt de wervelkolom NIET als ‘niet beoordeeld’ 
afgegeven. De echoscopist geeft in de beelden aan dat werd gekeken 
naar de wervelkolom en er bestaat geen verdenking op een afwijking. 
Dus ‘geen bijzonderheden’.



NT in midsagittale doorsnede



Nekplooi beoordelen (NT-meting): als meten 
niet lukt



NT oogt verdikt; meten lukt niet

Er vond een aanpassing plaats op basis van de data die werden verkregen in 
de eerste periode van uitvoer ETSEO.

• NT ziet er niet verdikt uit, meten lukt niet. Veld NT-meting blijft leeg, 
tabblad nek/huid wordt ingevuld met ‘niet beoordeelbaar’. De algehele 
conclusie is ‘geen bijzonderheden’ (en niet incompleet)

• NT ziet er zonder twijfel verdikt uit, meten lukt niet. Veld NT-meting blijft 
leeg, tabblad nek/huid wordt ingevuld met ‘verdenking afwijking’. De 
algehele conclusie is ‘verwijzing’

Sla altijd een foto op, ook als de doorsnede niet optimaal is!



CRL; belang van correcte termijnstelling



CRL; belang van correcte termijnstelling

Verschil van 3 dagen bij 10 weken geeft een shift van P50 naar < P2,3 of 
> P97,7 bij het ETSEO.

Crown–rump length measurement error: impact on assessment of 
growth; Gadsbøll et al.(2021)

Fout -2 mm 1e trimester geeft bij TTSEO EFW P10 (true) > P20 (false)

Fout +2 mm 1e trimester geeft bij TTSEO EFW P10 (true) > P5 (false)



CRL; belang van correcte termijnstelling
20 weken

EFW van 300 gram op werkelijke termijn is afgebeeld 
als ●

Bij + 2 dagen foutmeting 1e trimester wordt het 
gewicht op de verkeerde termijn ingeplot
(horizontaal) 

Wanneer in 2e trimester een onderschatting wordt 
gemaakt van de biometrie van dat moment, dan 
wordt deze naar beneden bijgesteld (verticaal) 



Navelstrenginsertie (transversaal) 



Blaasvulling (longitudinaal)



Blaasvulling (coronaal)



Blaasvulling meten
(keyhole-sign gedurende onderzoek is reden voor verwijzing)



Blaasvulling meten (bij lediging blaas gedurende onderzoek en 
normale grootte, geen indicatie voor verwijzing)



Extremiteiten (Ledematen worden tijdens de embryologische fase van 

proximaal naar distaal worden aangelegd.



Extremiteiten (2)



Extremiteiten (3)



Hart; 4-kamerbeeld

Soms zie je in de cineloop het 4-
kamerbeeld prima, terwijl deze 
in ‘freeze’ toch minder mooi is. 

Sla op, was er een normaal 
beeld tijdens de cineloop, geeft 
dit dan af als ‘geen 
bijzonderheden’.

Overweeg transvaginale 
echoscopie, dit geeft vaak 
verbetering van het beeld!



Hart; vulling ventrikels

• 2D Gain
• Color Gain
• PRF correct instellen
• Smalle box!



Hart; vulling ventrikels

• 2D Gain
• Color Gain (er is 

overvulling!
• PRF correct instellen 

(je ziet aliasing; te 
laag ingesteld)

• Smalle box! Maar 
moet ook diep 
genoeg staan.

• De vergroting is ‘te 
groot’



Hart; vulling ventrikels

• 2D Gain is goed
• Color Gain (er is 

overvulling!
• PRF correct instellen 

(je ziet aliasing; te 
laag ingesteld)

• Smalle box! 



Wat te doen met ‘onverwachte’ bevindingen?

• Overleg (ook bij twijfel) met academisch ziekenhuis.

• Bij SUA (verdenking) geen verwijzing na ETSEO. Het beoordelen van 
de navelstrengvaten is geen onderdeel van ETSEO.

• Placenta praevia > deze wordt niet gerapporteerd. Placentaligging 
wordt als anterior / posterior /links / rechts afgegeven.                       
De echoscopist kan overwegen in het bronsysteem een aantekening 
te maken hier extra alert op te zijn bij TTSEO.

• Uitvoering 12+3 – 14+3, handelingsopties



Updates en tips

• In de loop van de tijd zullen er nog aanpassingen gedaan worden. 

• Houdt de nieuwsbrieven in de gaten!

• We leren met z’n allen!

• Maak laagdrempelig gebruik van transvaginale echoscopie!


