
Prenataal onderzoek

De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een
klein percentage van de kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening.
Door middel van onderzoek kan er worden nagegaan of er sprake is van een
verhoogde kans op een dergelijke aandoening (prenatale screening) of kan een
dergelijke aandoening worden opgespoord (prenatale diagnostiek).

Prenatale screening
Onder prenatale screening valt de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) en de 13 en 20
wekenecho. Alle zwangere vrouwen kunnen gebruik maken van prenatale screening.
Deze onderzoeken zijn zonder risico's voor de baby. Onderzoek naar aangeboren
afwijkingen gebeurt op eigen verzoek en is niet verplicht.  

We bespreken (indien gewenst) de mogelijkheden van screening rond de 10 weken
zwangerschap. We adviseren om voorafgaand aan het gesprek al informatie hierover te
lezen. Dit helpt om gericht vragen te stellen en kan helpen bij eventuele keuzes. Voor
meer informatie over prenatale screening verwijzen wij naar de volgende websites en
folders:

www.pns.nl
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
www.meerovernipt.nl
Informatiefolder screening op down- edward- en patausyndroom
Informatiefolder RIVM 13 en 20 wekenecho

Video over de NIPT
Deze video wordt getoond na het accepteren van cookies

Video over de 13- en 20 wekenecho
Deze video wordt getoond na het accepteren van cookies

Prenatale diagnostiek

https://www.pns.nl/
http://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
http://www.meerovernipt.nl/
https://www.pns.nl/documenten/folder-informatie-over-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom
https://www.rivm.nl/informatie-over-20-wekenecho-incl-vertalingen


Onder prenatale diagnostiek valt de vlokkentest (chorionvillusbiopsie) en de
vruchtwaterpunctie (amnionpunctie). De vlokkentest en de vruchtwaterpunctie
bieden vrijwel 100% zekerheid over de opgespoorde aangeboren chromosomale
afwijkingen. Deze technieken zijn echter niet geheel zonder risico.

Is er een aanwijzing voor een afwijking uit de 13 en/of 20 weken echo? Dan kan er een
GUO (geavanceerd ultrageluid onderzoek) aangeboden worden. Dit onderzoek lijkt op
de 20 wekenecho maar duurt vaak langer. De apparatuur is nauwkeuriger dan die bij de
20 wekenecho. De gespecialiseerde echoscopist kan daardoor meer details van het
kind zien.

Niet iedereen komt in aanmerking voor prenatale diagnostiek. U wordt hierover
geïnformeerd wanneer uit de intake of prenatale screening blijkt dat er een verhoogd
risico is op een aangeboren afwijking.

Goed om te weten

NIPT information English

Afspraak maken of contact opnemen
Contactformulier

040 - 286 4820

Route 41
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https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2020/02/02.04.04-4-20200212-Blood-draw-information-for-the-client.pdf
tel:040 - 286 4820
https://www.plattegronden-anna.nl/#map/d84_d100

