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SAMENVATTING

Gericht echoscopisch onderzoek maakt het mogelijk om verschillende typen structurele 
afwijkingen van de foetus te diagnostiseren. Tegenwoordig wordt het prenatale 
screenen op congenitale afwijkingen middels echoscopisch onderzoek rond 20 weken 
amenorroeduur aangeboden als standaard obstetrische zorg in de meeste Westerse 
landen. Een prenatale diagnose van congenitale hart afwijkingen (CHA), kan leiden tot 
aanpassingen in het obstetrische beleid en zorgt ervoor dat optimale neonatale zorg 
kan worden verleend, hetgeen de neonatale uitkomst kan verbeteren. CHA worden 
nog altijd vrij regelmatig over het hoofd gezien bij de prenatale screening. CHA zijn 
de meest voorkomende congenitale afwijkingen, 6-8 per 1000 levend geborenen 
heeft een hartafwijking. Een derde hiervan (2-3/1000) zijn ernstige CHA, gedefinieerd 
als potentieel levensbedreigende aandoening waarvoor chirurgische behandeling is 
geïndiceerd in het eerste levensjaar. Ernstige CHA zijn de belangrijkste oorzaak van niet-
infectieuze mortaliteit van aterme geboren neonaten. Het doel van dit proefschrift was 
inzicht te verkrijgen in het functioneren van echoscopische tweede trimester screening 
en te evalueren of  een prenatale diagnose de uitkomst beïnvloedt.

Allereerst, werd in Hoofdstuk 2, een systematische review verricht, teneinde de 
prenatale detectie van CHA te evalueren van de tweede trimester echoscopische 
screening internationaal beschouwd.  Een meta-analyse werd uitgevoerd naar de 
detectie ratio van CHA in laag risico danwel algemene populaties. De analyses werden 
gedifferentieerd per specifieke diagnose uitgevoerd, aangezien CHA zeer heterogeen 
zijn in de anatomie, ernst en prognose. Een aparte analysis werd uitgevoerd voor 
geïsoleerde CHA, ofwel foetus/neonaten waarbij de CHA de enige aanwezige congenitale 
afwijking was, zonder enige andere genetische of extracardiale structurele afwijking.  
Helaas zijn er maar weinig studies gepubliceerd met getallen over geïsoleerde CHA. 
Detectie ratio’s van hoger dan 90% werden gevonden voor univentriculaire defecten en 
heterotaxie afwijkingen. Defecten zoals coarctatio aortae en transpositie van de grote 
vaten werden minder frequent gedetecteerd prenataal. We zagen dat de prenatale 
detectie ratio van een CHA over het algemeen een duidelijk verband heeft met de ernst 
van de hartafwijking.
Een grote retrospectieve en deels prospectieve cohort studie werd uitgevoerd in een 
grote regio in Nederland om het functioneren van de prenatale screening middels 
echoscopisch onderzoek te evalueren, waarbij meer dan 1900 foetus danwel neonaten 
met een CHA werden geïncludeerd geboren tussen 2002 en 2012.

In Hoofdstuk 3, evalueerden we het effect van de introductie van het nationale tweede 
trimester screenings programma (structureel echoscopisch onderzoek) in Nederland in 
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2007 op de prenatale detectie ratio’s of CHA. Cases werden verdeeld in twee groepen: 
voor en na de introductie van screening. De prenatale detectie ratio  verbeterde van 
35.8 naar 59.7% na de introductie van screening en voor geïsoleerde CHA van 22.8 
naar 44.2%. De hoogste detectie ratio’s werden gevonden bij het hypoplastisch linker 
hart syndroom, andere univentriculaire defecten en complexe defects met isomerisme 
van de atria (>93%). Sinds de introductie van de screening, is het percentage van ‘late’ 
verwijzingen naar een tertiair centrum (na 24 weken amenorroeduur) afgenomen met 
24.3%. Van de CHA cases die geïdentificeerd werden bij prenatale echoscopie zonder 
enige andere extracardiale structurele afwijkingen bleek 10.9% een aneuploidie te 
hebben. In het totale cohort had 2.0% een 22q11 deletie. Andere genetische syndromen 
(bijv. CHARGE, Williams, Holt–Oram syndroom) werden gediagnostiseerd in 3.9% van 
het totale cohort. Er werd gekozen voor een zwangerschapsafbreking voor de 24 weken 
in ongeveer 50% van alle prenataal gediagnostiseerde cases en in ongeveer 30% van de 
prenataal gediagnostiseerde cases met geïsoleerde CHA. Collega’s uit België schreven 
in een reactie op onze studie dat ze het Nederlandse screenings programma prezen 
om de hoge detectie percentages. In antwoord daarop zetten wij uiteen waarom we 
denken dat het Nederlands screening programma zo goed functioneert. Samengevat is 
de prenatale screening in Nederland centraal georganiseerd, met een uniform landelijk 
protocol, training, regels en nauwgezette kwaliteit monitoring.

Transpositie van de grote vaten (TGV) is een van de meest voorkomende cyanotische 
hartafwijkingen, met een incidentie van 0.2–0.3 per 1000 levend geborenen. Simpele 
TGV is zelden geassocieerd met chromosomale of extracardiale afwijkingen. De 
aandoening wordt in zijn algemeenheid goed verdragen door de foetus, maar 
levensbedreigende cyanotische complicaties treden op kort na de geboorte. In 
Hoofdstuk 4  wordt de prenatale detectie van TGV geëvalueerd, en het effect daarvan 
op pre- en postchirurgische mortaliteit en morbiditeit. Van alle cases (n=144), werd 
26.4% prenataal gediagnostiseerd, en de detectie ratio was 41.0% na de introductie 
van het structureel echoscopisch onderzoek. De mortaliteit in het eerste levensjaar was 
significant lager in de neonaten met een prenatale diagnose van TGV dan in de neonaten 
met een diagnose na de geboorte (0.0% vs 11.4%). Pre-chirurgische mortaliteit (4.9%) 
trad alleen op bij TGV cases zonder prenatale diagnose. Het sluiten van de ductus voor 
het starten van behandeling, nierfunctie stoornissen en hypoxie traden significant 
vaker op in de groep zonder prenatale diagnose.

Wanneer een foetale CHA wordt vermoed bij de structurele screenings echo, wordt 
de patiënt verwezen naar een tertiair centrum waar foetale echocardiografie wordt 
verricht. In Hoofdstuk 5 wordt de accuratesse van de foetale echocardiografie 
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onderzocht. Alle cases met CHA die prenataal verwezen werden naar de drie tertiaire 
centra in de studie regio tussen 2002 en 2012 werden geïncludeerd (n=708). Prenatale 
en postnatale diagnoses werden vergeleken en de mate van overeenstemming werd 
geclassificeerd als ‘correct’(anatomie correct en de postnatale diagnose leidde tot een 
vergelijkbare uitkomst als voorspeld), ‘discrepantie’ (anatomische discrepantie, maar de 
ernst en prognose van het defect correct ingeschat) of ‘geen overeenstemming’ (de pre- 
en postnatale diagnoses verschilden compleet).

De prenatale diagnose was correct in 82.1% van de cases en discrepanties waren 
aanwezig in 9.9% (niet resulterend in een andere uitkomst). In 8.1% van de cases was er 
geen overeenstemming tussen de prenatale en postnatale diagnose. Dit trad significant 
vaker op in cases die zich presenteerden met een normaal 4-kamerbeeld dan in cases 
met een abnormaal 4-kamerbeeld (5.5% vs 1.9%). Incorrecte identificatie van de outflow 
tracts en incorrecte differentiatie tussen een ongebalanceerd atrioventriculair septum 
defect en een hypoplastisch linker hart syndroom kwamen relatief frequent voor. In veel 
gevallen zonder overeenstemming tussen de pre- en postnatale diagnose was sprake 
van trisomie 21, een extracardiale anomalie of een hoge maternale BMI.

Met de verbeterende prenatale detectie van CHA, worden obstetrici steeds frequenter 
geconfronteerd met een zwangerschap die gecompliceerd is door een foetale 
hartafwijking. Congenitale afwijkingen in het algemeen zijn veelal met partus 
prematurus en intra-uteriene vruchtdood. Het doel van Hoofdstuk 6 was inzicht te 
verkrijgen in de incidentie van partus prematurus en intra-uteriene vruchtdood in 
eenling zwangerschappen van een foetus met een geïsoleerde CHA. Alle foetus en 
neonaten geboren uit eenling zwangerschappen die gediagnostiseerd waren met een 
ernstige geïsoleerde CHA, geboren in de studie regio tussen 2002 en 2012, werden 
geïncludeerd in deze analyse. Van alle cases in het CHA cohort (n=1013) werd nagegaan 
of er sprake was geweest van een partus prematurus of intra-uteriene vruchtdood.  
De proportie partus prematurus en intra-uteriene vruchtdood in dit cohort werd 
vergeleken met een controle groep (bestaande uit alle partus in de studie regio van 
2101 (PRN data)) en odds ratio’s werden berekend.  De proportie partus prematurus 
in het CHA cohort was 9.1% tegenover 5.6% in de controle groep, met een odds ratio 
van 1.7. In 49.5% van de gevallen was de partus prematurus spontaan en in  38.4% van 
de gevallen werd deze ingeleid. In 15 cases trad intra-uteriene vruchtdood op (1.5%), 
tegenover 0.7% in de control groep, odds ratio 2.0.

In Hoofdstuk 7 wordt een prenataal gediagnostiseerde CHA case gepresenteerd met 
een onverwachte postnatale complicatie. Een persisterende linker superior vena cava 
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(LSVC) met afwezige rechter superior vena cava (RSVC) in een foetus met verder een 
normale cardiale anatomie is meestal niet geassocieerd met postnatale complicaties. 
Dit case report laat echter een voorbeeld zien van hoe een cardiale afwijking waarvan 
verwacht wordt dat deze vrij onschuldig is, toch een onverwachte uitkomst kan geven. 

In Hoofdstuk 8 worden alle bevindingen beschreven in dit proefschrift bediscussieerd en 
worden  suggesties gedaan teneinde het prenatale screenings programma en 
de detectie ratios te verbeteren.
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