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Dutch Summary

In Hoofdstuk 1 wordt het doel van het proefschrift beschreven en een overzicht ervan gegeven. Het 

was de bedoeling om de relatie tussen een verdikte nekplooi (NT) bij de foetus en het foetale hart te 

onderzoeken om het risico van een aangeboren hartafwijking (AHA) bij aanwezigheid van een verdikte 

NT te kunnen bepalen en om de AHA te beschrijven die gevonden worden bij een toegenomen 

hoeveelheid vocht in de nek van de foetus tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap, en de 

mogelijke rol van disfunctie van het hart bij het ontstaan van deze vochtophoping te onderzoeken. 

Bovendien wilden we de rol van foetale echocardiografie beoordelen en het belang van Doppler 

bloedstroommetingen van de hartfunctie bij de prenatale diagnostiek van hartafwijkingen en bij 

disfunctie van het foetale hart.

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de actuele gegevens in de literatuur van de relatie 

tussen een verdikte NT en de anatomie en functie van het foetale hart bij chromosomaal normale 

foetussen. Enkele relevante patho-fysiologische theorieën over de verdikte NT worden besproken 

inclusief (tijdelijk) hartfalen, te sterke doorbloeding van het hoofd en de hals, veneuze stuwing, 

afwijkende ontwikkeling van de bloed- en lymfevaten, afwijkende ontwikkeling van het zenuwstelsel 

en afwijkingen bij de migratie van cellen van de neurale lijst evenals afwijkingen in de bloedstroom 

bij de jonge foetus1-14. Gegevens uit de literatuur worden beschreven betreffende de relatie tussen een 

verdikte NT en AHA-en. Een verdikte NT bij een normaal chromosomenpatroon verhoogt de kans 

op een AHA. Dit risico stijgt exponentieel met de dikte van de NT15,16.

Betreffende de vraag of een verdikte NT kan worden gebruikt als middel om te sceenen op een 

AHA hebben Hyett et al. (1999) de eerste aanzet gegeven1. Zij vonden bij 29154 zwangerschappen 

een toegenomen NT bij 56% van de foetussen met een belangrijke AHA, bij wie een operatie of 

katheterinterventie noodzakelijk bleek. Zij maakten duidelijk dat door een echocardiogram te 

maken bij 1% van de foetussen (met een NT meting ≥99ste percentiel) 40% van de kinderen met 

een belangrijke AHA kon worden opgespoord. Er volgden meerdere studies over het gebruik van 

de NT meting als potentieel eerste stap bij het opsporen van een AHA waarna doorverwijzing van 

foetussen met een verhoogd risico op een AHA naar een gespecialiseerd centrum voor echocardiografie 

volgde17-24. Makrydimas et al. (2003) vonden in een meta-analyse van 8 studies (58492 foetussen ) 

bij een NT >99ste percentiel een sensitiviteit van 31% en een specificiteit van 98.7% met een positief 

voorspellende waarde van 24 voor het identificeren van een belangrijke AHA. Een sensitiviteit van 

37% en een specificiteit van 96.6% werd gevonden wanneer de 95ste percentiel van de NT meting als 

grenswaarde werd gebruikt17. Wald et al. (2008) bepaalden, in een latere meta-analyse van 7 studies, 

de verhouding tussen een verdikte NT (grens 1.7 MoM  met een foutpositieve marge van 5%) en een 

specifieke AHA waarbij prenatale diagnostiek naar verwachting positieve effecten oplevert. Zij vonden 

een verdikte NT bij 52% van de foetussen met een AHA waarbij ze positief effect verwachtten van 

prenatale diagnostiek19. 

Het verschil tussen de sensitiviteit van de verdikte NT voor het identificeren van een belangrijke AHA 

aanvankelijk gevonden door Hyett et al., en de latere onderzoekers kan deels verklaard worden door 
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verschil in de onderzochte populaties. In Hoofdstuk 3 wordt het potentiële nut van de NT meting 

bij het opsporen van een AHA onderzocht in een populatie van 4181 Nederlandse vrouwen met 

een laag risico op een kind met een AHA. Er werden 24 gevallen van AHA gevonden hetgeen een 

prevalentie van 5.8/1000 voor alle AHA-en en van 3.1/1000 voor belangrijke AHA-en betekent. De 

sensitiviteit ten aanzien van de aanwezigheid van een AHA van de NT meting met als grenswaarde 

>95ste en >99ste percentiel, was 8% and 15%, respectievelijk. Bij een NT >95ste en >99ste percentiel 

zijn de waarschijnlijkheidsratio’s voor aanwezigheid van een belangrijke AHA respectievelijk 6.5 en 

33. Een verdikte NT is ook geassocieerd met een belangrijke AHA bij de foetus in zwangerschappen 

zonder bekende risicofactoren en dus dient bij het vinden van een verdikte NT een verwijzing voor 

gespecialiseerde foetale echocardiografie plaats te vinden. De relatie tussen een verdikte NT en een 

AHA is echter niet sterk genoeg om te gebruiken als enige factor in een sceeningsprotocol voor de 

detectie van een AHA20. 

Op zoek naar betere voorspellende factoren voor een AHA bij jonge foetussen hebben we het eventuele 

additionele nut van een afwijkende ductus venosus (DV) pulsatility index voor venen (PIV) bekeken 

bij foetussen met een verdikte NT (Hoofdstuk 4). Wij vonden een abnormale DVPIV bij 2/3de 

van de foetussen met een verdikte NT, een AHA en normale chromosomen. De sensitiviteit van een 

afwijkende DVPIV voor een AHA was 70% met een specificiteit van 62%. De DVPIV MoM was 

significant gerelateerd aan het risico van een AHA (odds ratio 2.4). Dit suggereert dat de DVPIV als 

aanvullend gegeven gebruikt kan worden om de gevoeligheid van de NT meting bij het opsporen van 

een AHA te verbeteren25.

De relatie tussen een abnormaal DV Dopplerpatroon, AHA-en, een verdikte NT en lekkage van de 

tricuspidalisklep bij 11-14 weken zwangerschapsduur werd in Hoofdstuk 2 samengevat beschreven 

vanuit de literatuur. Maiz et al. (2008) vonden in een meta-analyse van 7 studies, inclusief 600 

chromosomaal normale foetussen met een verdikte NT, dat een abnormaal DV flowpatroon met een 

NT ≥3.5mm bij 11-14 weken zwangerschapsduur gepaard ging met een driemaal verhoogd risico op 

een AHA4. Het risico was half zo groot bij een NT ≥3.5mm zonder afwijkend DV Dopplerpatroon.  

Faiola et al. (2005) beschreven een 8 maal verhoogd risico op een AHA wanneer lekkage van de 

tricuspidalisklep werd gezien met een verdikte NT bij 11-14 weken zwangerschap26. 

In de Hoofdstukken 5, 6 en 7 worden AHA-en beschreven die gevonden werden bij Nederlandse 

vrouwen met een verhoogd risico op een AHA bij wie een verdikte NT bij de foetus aanwezig was. 

Hoofdstuk 5 gaat over een studie van 967 foetussen met een verdikte NT. Een belangrijke AHA 

(waarbij chirurgie of een therapeutische hartcatheterisatie noodzakelijk was) werd gevonden bij 

7% (68 kinderen). De prevalentie van een belangrijke AHA was 4.9% bij de foetussen met een 

normaal chromosomenpatroon en 12.4% bij chromosoomafwijkingen. Bij de foetussen met normale 

chromosomen nam de frequentie van een AHA exponentieel toe van 1.9% bij een NT dikte tussen 

2.5 en 3.5 mm, tot 27.7% bij een NT van ≥6.5 mm. Van alle AHA-en septumdefecten kwamen 
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het meest voor (2/3) bij een NT van ≤3.5 mm. Bij een NT >3.5mm werd geen specifieke vorm van 

AHA gevonden15. Dus het hele scala van AHA-en is geassocieerd met een verdikte NT in het eerste 

trimester van de zwangerschap inclusief conotruncale defecten, aortaboogafwijkingen, vernauwingen 

in de instroom zowel als in de uitstroom van beide hartshelften en shunts. Hoofdstuk 6 gaat over de 

zeldzame bevinding van aortakleplekkage bij een foetus met een verdikte NT waarbij de vochtophoping 

persisteerde tot na de 14de week van zwangerschap27. 

De meeste gevallen van een AHA kunnen al prenataal gediagnosticeerd worden. Ondanks een matige 

sensitiviteit van foetale echocardiografie voor het opsporen van een AHA, (≈50%), kan na een terechte 

verwijzing, foetale echocardiografie in 85-95% van de gevallen een aanwezige AHA aan het licht 

brengen in ervaren handen28-37. Juiste prenatale cardiale diagnostiek is cruciaal voor goede counseling 

en planning van het te volgen beleidsplan. Prenatale diagnostiek moet ook een meetbaar positief effect 

hebben. Een vermindering in de mortaliteit en morbiditeit van baby’s prenataal gediagnosticeerd met 

een AHA, in vergelijking met die gediagnosticeerd zijn na de geboorte, is vooralsnog slechts bevestigd 

bij ductusafhankelijke hartaandoeningen38-44. Retrospectieve audits en kwaliteitscontroles zijn 

belangrijk om behandelplannen te evalueren, up-to-date te houden en om trends te vervolgen. Onder 

andere om aldus een rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen te kunnen waarborgen. 

Hoofdstuk 7 handelt over de prenatale diagnostiek van AHA-en door middel van echocardiografie in 

een academisch verwijzingscentrum voor derdelijns gezondheidszorg.

Hoofdstuk 7a gaat over een Nederlands cohort, (623 foetussen), verwezen voor echocardiografie 

met een verhoogd risico op een AHA. Er wordt met name naar de indicaties voor verwijzing, de 

gestelde diagnosen, co-morbiditeit en uitkomst van de foetussen gekeken. Een significante toename 

in verwijzingen, (verdubbeld tussen 2005 en 2008), volgde op de introductie van landelijke prenatale 

screeningsprogramma’s, (de verdikte NT voor het opsporen van het syndroom van Down en de 20 

weken echo om aangeboren afwijkingen op te sporen). Een verdikte NT vormde de indicatie voor 

verwijzing bij 32%. Een AHA kwam bij 34% van de foetussen met een verdikte NT voor. De conclusie 

is dat de verwijzingen juist waren omdat bijna de helft van de verwezen foetussen cardiologische 

pathologie bleek te hebben. 

Bij tachtig procent was de cardiologische aandoening een AHA en de meeste waren ernstig. Er was een 

hoge mortaliteit van 43% bij de chromosomaal normale foetussen met een AHA. Drie en twintig van 

deze foetussen hadden ook extra-cardiale afwijkingen, overeenkomend met gegevens in de literatuur. 

Hoewel bij 66% van de gevallen de diagnose voor een zwangerschapsduur van 24 weken werd gesteld, 

(grens voor het legaal verrichten van een abortus in Nederland), werd ook bij 34% deze al voor de 

19de week duidelijk. Een zwangerschap werd afgebroken bij 24.2% van alle cardiale aandoeningen en 

bij 30% van de zwangerschappen met een foetus met een AHA. De frequentie van het afbreken van 

de zwangerschap wegens een AHA gediagnosticeerd voor 19 en 24 weken zwangerschapsduur was 

respectievelijk 61% en 44%.
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Het meten van de nekplooi, primair gestart in Nederland voor het opsporen van foetussen met het 

syndroom van Down, wordt alleen vergoed door de ziektenkostenverzekeraar als het om een hoog-risco 

zwangerschap gaat. Veel Nederlandse vrouwen beschouwen een foetus met het syndroom van Down 

geen reden voor afbreken van de zwangerschap. De relatie tussen een verdikte NT en een AHA wordt 

niet genoemd als extra informatie bij de counseling in het eerste trimester. Het resultaat is dat een NT 

meting (deel van de combinatietest), slechts bij 25% van de zwangeren verricht wordt. Het beschikbaar 

maken van een 20 weken scan voor alle zwangeren in 2007 heeft al tot een toename in de verwijzingen 

van foetussen voor echocardiografie geleid. Hopelijk zal met een beter begrip van de relatie tussen 

een AHA en een verdikte NT, in combinatie met een afwijkende DV flowpatroon en lekkage van de 

tricuspidalisklep bij 11-14 weken zwangerschap, het aantal verwijzingen voor foetale echocardiografie 

vroeger in de zwangerschap toenemen. Extra voorzieningen om deze verwachte toename op te vangen 

zijn nodig. Het zou tot de verantwoordelijkheid van zorgverleners gerekend kunnen worden om 

de kwaliteit en efficiëntie van de prenatale diagnostiek te verbeteren, enerzijds door het verzorgen 

van bijscholingscursussen en anderzijds door de informatie omtrent nieuwe mogelijkheden van de 

prenatale diagnostiek te verspreiden onder obstetrici, vroedvrouwen en echoscopisten. De patiënten 

en het publiek dienen ook geïnformeerd te worden. Daarbij is het ook van belang te bedenken dat bij 

het vinden van een verdikte NT niet alleen gedacht moet worden aan het syndroom van Down, maar 

ook aan een AHA. Zorgverleners en planners in de gezondheidszorg zouden zich moeten richten op 

primaire preventie, vroege diagnostiek en behandeling (inclusief betere prenatale diagnostiek) om de 

belasting voor kinderen en (jong) volwassenen met een AHA zodoende te verminderen. 

In Hoofdstuk 7b wordt met name naar de juistheid van prenatale diagnostiek van een AHA en 

het positief effect ervan gekeken. De gediagnosticeerde AHA-en kregen een score met gebruik van 

nieuwe modificaties van al bestaande systemen. De cardiale anatomie, de verwachte ontwikkeling 

en prognose, beschikbare behandeling/ chirurgie en co-morbiditeit worden meegenomen in de 

toegekende score. Zodoende wordt de beoordeling van de prenatale diagnostiek bij deze complexe 

patiënten eenvoudiger. De prenatale diagnostiek van een AHA en de counseling daarna werden als 

juist en van praktisch belang bevonden, behoudens in het geval van afwijkingen van de aortaboog. 

De beslissing om een zwangerschap af te breken betrof cardiale afwijkingen die bij de groep met de 

hoogste scores horden. 

Directe metingen van de hartfunctie zijn nodig om de relatie tussen (dis)functie van het foetale hart 

en de NT dikte te beoordelen. De eerste studies waarbij directe metingen van hartfunctie in relatie 

tot de NT meting werden gedaan werden verricht bij foetussen in het tweede trimester, nadat de 

verdikte NT al verdwenen was bij de meerderheid van de foetussen. Simpson and Sharland (2000) 

hebben de ejectiefractie van de linkerventrikel gemeten bij foetussen met een ventrikelseptumdefect 

rond 20 weken zwangerschapsduur. Zij vonden geen significante verschillen tussen de foetussen met 

een verdikte NT en die met een normale NT8. Rizzo et al. (2003) onderzochten de hartfunctie bij 

een zwangerschapsduur van 20–23 weken bij foetussen met normale chromosomen en een verdikte 

NT(>95ste percentiel) en vergeleken met normale foetussen. Hun bevindingen suggereerden een 
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verminderde relaxatie van het hart bij aanwezigheid van een verdikte NT7. Zij verrichtten hun 

metingen echter bij een zwangerschapsduur waarop de verdikking van de NT al verdwenen was en 

dus kan de conclusie van een normale hartfunctie bij 20 weken niet een abnormale hartfunctie ten 

tijde van de verdikte NT uitsluiten. Met verbeteringen in echotechnieken in de afgelopen jaren is 

het nu mogelijk geworden om direct de hartfunctie te meten bij 11-14 weken zwangerschapsduur, 

d.w.z. wanneer de verdikte NT nog aanwezig is. Enkele onderzoekers hebben dit gedaan45-47. De 

oorspronkelijke bevindingen van Hata et al. (2002) suggereerden dat er een verband was tussen 

instroomsnelheden van het bloed over de atrioventriculaire-kleppen en de NT dikte bij normale 

foetussen45, maar deze bevindingen konden later niet door anderen bevestigd worden46,47. Huggon et 

al. (2004) hebben de hartfunctie geëvalueerd door het meten van de myocardial performance index 

(MPI) en de E/A ratio over de atrioventriculaire kleppen bij 638 foetussen bij een zwangerschapsduur 

van 11–14 weken en vonden geen significante verschillen in hartfunctie tussen normale foetussen, 

foetussen met chromosoomafwijkingen, foetussen met een AHA en foetussen met een verdikte NT 

(>4 mm) en normale chromosomen46. 

Hoofdstuk 8 geeft informatie over onze bevindingen betreffende de relatie tussen de foetale hartfunctie 

bij een zwangerschapduur van 11 tot 35 weken en de NT dikte bij chromosomaal normale foetussen. 

Dit betreft de eerste studie waarbij de hartfunctie gedurende de hele zwangerschap werd bestudeerd 

bij foetussen met een normaal hart en een normale of verdikte NT bij 11-14 weken48. Wij vonden 

een significante toename voor de volgende parameters in het verloop van de zwangerschap: E- en 

A-snelheden en E/A ratio (atrioventriculaire kleppen), pieksnelheden over de semilunaire kleppen, 

acceleratietijd over de aortaklep, slagvolume en cardiale output. Bij 11-14 weken zwangerschapsduur 

nemen de acceleratietijd van de bloedstroom over de aortaklep, de E/A snelheidsratio en de E/TVI 

ratio van de tricuspidalisklep en de DVPIV toe, terwijl de acceleratietijd van de bloedstroom over de 

longslagaderklep afneemt bij toename van de NT MoMs. Na 20 weken zwangerschapsduur neemt 

de acceleratietijd van de bloedstroom over de longslagaderklep toe, terwijl de acceleratietijd over de 

aortaklep, de E/A en E/TVI ratio’s van de tricuspidalisklep afnemen bij een toename van NT MoMs. 

De MPI en de andere parameters van de hartfunctie waren niet gerelateerd aan de NT dikte. Onze 

bevindingen suggereren een betere relaxatie van de rechter hartkamer en een toegenomen rechter- maar 

afgenomen linkerkamer afterload bij een zwangerschapsduur van11-14 weken en steunen daarmee 

het bestaan van een associatie tussen een versterkte doorbloeding van het hoofd en de hals met een 

verdikte NT. Bij een zwangerschapsduur vanaf 20 weken wijzen onze bevindingen op een afgenomen 

rechter hartkamer afterload en een toegenomen linkerkamer afterload met een minder goede relaxatie 

van de rechter hartkamer bij foetussen met een verdikte NT. De afname van de dikte van de  NT 

na 14 weken gaat dan gepaard met een minder sterke doorbloeding van het hoofd en de hals en een 

lagere afterload van de rechterventrikel. Baby’s waarbij de NT verdikt was, hebben vaak een hoger 

geboortegewicht49, mogelijk als gevolg van een toegenomen bloedstroom in de navelstrengarteriën 

met een lagere weerstand van de placenta. 
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Het is interessant dat onze bevindingen bij de foetus met een verdikte NT (bij een zwangerschapsduur 

van 11-14 weken) vergelijkbaar zijn met die gevonden bij een foetus met een ernstige groeivertraging 

met toegenomen weerstand van de placenta in het tweede of derde trimester van de zwangerschap 

waarbij dilatatie van de DV en redistributie van de bloedstroom plaatsvindt om de bloedstroom naar 

de kransslagaders en de hersenen te garanderen bij een tekort aan zuurstof51-53. Een positieve relatie 

tussen de NT dikte en de met de zwangerschap geassocieerde hypertensie is eveneens beschreven54. 

Een verandering in de hemodynamiek of de bloedstroom, secundair aan een negatieve verandering 

in de leefomgeving van de foetus is eerder verondersteld als oorzaak van zowel de verdikte NT als van 

een AHA11. Het mechanisme van regulatie van de hemodynamiek in het eerste trimester bij een foetus 

met een verdikte NT is nog onduidelijk evenals waarom het extra vocht zich in de nek verzamelt, 

maar het kan zijn dat bij foetussen met een normaal karyotype, een tekort aan zuurstof de eerste 

negatieve verandering in het milieu is met een verdikte NT en een AHA als consequenties daarvan. 

Na intrauteriene groeivertraging is een abnormale hartfunctie op volwassen leeftijd beschreven. Het 

is dus mogelijk dat de gevonden veranderingen in hartfunctie bij de foetussen met een verdikte NT 

bij 11-14 weken zwangerschap invloed hebben op de hartfunctie op latere leeftijd. Dit dient verder 

onderzocht te worden. 

In Hoofdstuk 9 wordt de invloed van het geslacht op de hartfunctie bij foetussen met en zonder een 

verdikte NT beschreven. Er werd gevonden dat bij de vrouwelijke foetussen de tricuspidalisklep E/

TVI significant groter is en de acceleratietijd van de bloedstroom over de longslagaderklep significant 

korter. Deze bevindingen suggereren een betere relaxatie van de rechterkamer en een toegenomen 

rechterkamer afterload bij meisjes in vergelijking met jongens en ondersteunen de hypothese van 

een vertraagde ontwikkeling van de diastolische hartfunctie bij mannelijke foetussen55. Of deze 

bevindingen ook een rol spelen bij de lagere levensverwachting van jongens is niet duidelijk. Een 

potentiële relatie tussen deze bevindingen en de verdikte NT is mogelijk, maar gelet op het feit dat bij 

de mannelijke foetussen vooral een slechts marginale verdikking voorkomt lijkt dit onwaarschijnlijk. 

De oververtegenwoordiging van mannelijke foetussen bij die groep foetussen met een licht verdikte 

NT heeft anderzijds overigens ook geleid tot de veronderstelling dat de slechts licht verdikte NT het 

gevolg is van het zwaarder zijn van de mannelijke foetussen en geen relatie heeft met de functie van 

het foetale hart56. Een relatie tussen het geslacht, het gewicht en de ratio van het gewicht van de foetus 

en de placenta is in de literatuur bekend. Het hogere gewicht van mannelijke foetussen zou het gevolg 

zijn van een groter oppervlak van de placenta met als gevolg een lagere weerstand voor de bloedstroom 

in de bloedvaten van de placenta. De als gevolg hiervan grotere doorbloeding van de placenta zou 

tot betere groei van de jongens leiden. Een kleiner placentaoppervlak daarentegen zou bij meisjes de 

verhoogde afterload van de rechterventrikel en het lagere geboortegewicht kunnen verklaren57.

Hoofdstuk 10 beschrijft de hartfunctie bij foetussen met het syndroom van Down gedurende de 

hele zwangerschap. Wij vonden een afwijkende hartfunctie bij foetussen met het syndroom van 

Down, ongeacht de aanwezigheid van een hartafwijking. Er werden aanwijzingen gevonden voor een 

abnormale belasting van het hart (in de vorm van toegenomen preload en afterload) en systolische 
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(eerste trimester) en later diastolische disfunctie van de linkerventrikel. De pieksnelheid over de 

aortaklep en de A-snelheid over de tricuspidalisklep waren significant verlaagd bij de foetussen met het 

syndroom van Down gedurende de hele zwangerschap58. Na bevestiging van onze bevindingen, kunnen 

het herkennen van verlaagde pieksnelheden van het bloed over de aorta- en longslagaderkleppen en 

en  A-snelheid over de tricuspidalisklep en toegenomen E/A snelheidsratio over de tricuspidalisklep en 

DVPIV bij een foetus van 11-14 week, wijzen op een trisomie 21 (syndroom van Down). Zo zouden 

Doppler metingen van foetale hartfunctie in combinatie met het vaststellen van een afwijkende DVPIV 

en lekkage van de tricuspidalisklep deel kunnen uitmaken van een tweestaps screeningsprotocol voor 

de detectie van het syndroom van Down in centra ervaren in het verrichten van deze metingen.

In Hoofdstuk 11 worden de klinische en anatomische bevindingen gecorreleerd met Doppler metingen 

van de hartfunctie bij twee foetussen met endocardiale fibroelastose en hartfalen59. De Doppler 

bevindingen wijzend op disfunctie van het hart correleren met de klinische conditie en de postmortale 

bevindingen. In de casus van de foetus zonder hydrops werden bij Doppler onderzoek aanwijzingen 

gevonden voor een diastolische disfunctie van het hart. Dit zou kunnen betekenen dat men met het 

vroeg diagnosticeren van diastolische disfunctie van het foetale hart foetussen met een hoog risico op 

problemen zou kunnen opsporen, die gebaat zijn met vroege diagnostiek en behandeling. 

Conclusies

Bij foetussen met een normaal hart en normale chromosomen is de NT dikte bij 11-14 weken 

zwangerschapsduur gerelateerd aan de foetale hartfunctie gedurende de gehele zwangerschap. De 

diastolische functie van de rechterventrikel en de afterload van beide ventrikels zijn gerelateerd aan 

de dikte van de NT. De veranderingen van de afterload van de hartkamers bij foetussen met een 

verdikte NT zijn discordant, d.w.z bij 11-14 weken zwangerschap een verlaagde afterload van de 

linkerkamer en een toegenomen afterload van de rechterkamer. Een versterkte doorbloeding van het 

hoofd en de hals kan het gevolg zijn met toename van de dikte van de NT. In het midden van de 

zwangerschap verandert de hartfunctie met tegengestelde bevindingen, waardoor het extra vocht in de 

nek kan verminderen en ook de doorbloeding van de placenta kan verbeteren. De implicaties van deze 

bevindingen voor de situatie op volwassen leeftijd dienen nader onderzocht te worden. 

Mannelijke foetussen hebben een verminderde relaxatie en afterload van de rechterventrikel gedurende 

de gehele zwangerschap in vergelijking met meisjes. Deze bevindingen ondersteunen de hypothese 

van een vertraagde ontwikkeling van de diastolische functie van de rechterventrikel bij mannelijke 

foetussen en geven ook een verklaring voor het hogere geboortegewicht van jongetjes. 

Foetussen met het syndroom van Down hebben, gedurende de gehele zwangerschap, een abnormale 

hartfunctie ook zonder hartafwijking. Deze bevindingen suggereren een veranderde hartbelasting 

(toegenomen preload en afterload) en systolische (eerste trimester) en later diastolische disfunctie van 

de linkerkamer bij de foetussen met het syndroom van Down. Gedurende de gehele zwangerschap zijn 
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de pieksnelheid over de aortaklep en de A-snelheid over de tricuspidalislep significant verminderd bij 

foetussen met het syndroom van Down. 

Het betrouwbaar meten van hartfunctie bij 11-14 weken zwangerschapduur is mogelijk en kan helpen  

bij het herkennen van foetussen met het syndroom van Down maar eveneens voor het opsporen van 

een foetus met een AHA. Later in de zwangerschap kunnen deze Doppler metingen nuttig zijn bij het 

identificeren van foetussen met een verhoogd risico waarbij vroege diagnostiek en tijdige behandeling 

van belang kan zijn.  

De NT meting is als screeningsmethode voor het opsporen van een AHA maar matig bruikbaar, maar 

de rol ervan ten aanzien van het ontdekken van een AHA waarbij prenatale diagnostiek van wezenlijk 

belang is blijkt beter te zijn. Foetussen met een verdikte NT hebben een hogere kans op het hebben 

van een AHA, waarbij geen verhoogde incidentie optreedt van bepaalde vormen van een AHA. Dit 

risico neemt exponentieel toe met het toenemen van de NT dikte. De combinatie van een verdikte 

NT, lekkage van de tricuspidalisklep en een abnormaal DV Doppler bloedstroompatroon bij 11-14 

weken zwangerschapsduur, vormt een sterke aanwijzing voor het aanwezig zijn van een AHA. Prenatale 

diagnostiek van een AHA is wezenlijk van belang en betrouwbaar mogelijk in ervaren handen.

Het verdient aanbeveling om het meten van de nekplooi onderdeel te maken van de reguliere prenatale 

zorg. Vervolgens dient een foetaal echocardiogram te worden verricht bij 20 weken zwangerschap als 

bij een foetus een NT ≥95ste percentiel maar <99ste percentiel is geconstateerd. Als de NT meting 

een waarde ≥99ste percentiel oplevert, of als er lekkage van de tricuspidalisklep en/of een abnormaal 

DV bloedstroompatroon gevonden wordt in combinatie met de verdikte NT, dan dient het foetaal 

echocardiogram vroeger verricht te worden met herhalen van het onderzoek bij 20 weken. Deze 

richtlijnen moeten evenals informatie over de relatie tussen een verdikte NT en de kans op een AHA 

bekend gemaakt worden bij zorgverleners in de gezondheidszorg en bij het publiek. Op de vervolgens 

te verwachten toename van het aantal verwijzingen voor (vroege) prenatale echodiagnostiek van 

het foetale hart met onder andere de grotere behoefte aan goed opgeleide echocardiografisten dient 

toereikend geanticipeerd te worden.
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