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Lukas Bastiaan Uittenbogaard (1977)
studeerde geneeskunde aan de Vrije
Universiteit. In april 2009 is Lukas 
gestart met zijn opleiding tot gynae-
coloog. Van april 2005 tot maart 2009
was hij als arts-echoscopist en pro-
movendus werkzaam op de afdeling
Prenatale diagnostiek en Screening

van het VUmc onder leiding van prof. dr. J.M.G. van Vugt. In
deze periode heeft hij de onderzoeken verricht die geresulteerd
hebben in deze dissertatie. De onderzoeken beschreven in dit
proefschrift vormen een eerste kritische evaluatie van de 
mogelijke toepassingen van driedimensionale (3D) echoscopie
in de prenatale cardiologie. De toepassing van deze hightech
applicaties in de prenatale geneeskunde kunnen mogelijk 
leiden tot steeds betere diagnostiek van aangeboren hartaf -
wijkingen en inzicht geven in het ontstaan hiervan. Tevens 
verschaffen dynamische 3D technieken gynaecologen en 
kindercardiologen nieuwe manieren om het functioneren van
het ongeboren hart te onderzoeken. Dit geeft niet alleen een
steeds geavanceerder beeld van de normale ontwikkeling van
het ongeboren hart, maar mogelijk ook van eventuele
pathofysiologische processen van het hart gedurende
de zwangerschap.
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