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“Belangrijk is dat er steeds een vroedvrouw aanwezig is bij de prenatale 
consulten. De drie consulenten echografie staan in voor de continuïteit in 
de zorg voor koppels die slecht nieuws krijgen.”

V.l.n.r. Mia Ghoos (consulent echografie), dr. Ingrid Witters (gynaecoloog), Krista Bynens en 
Tanja van Mierlo (consulenten echografie).

Dr. Ingrid Witters, gynaecoloog
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GESPECIALISEERD TEAM 
VOOR AFDELING PRENATALE
DIAGNOSTIEK
De afdeling Prenatale Diagnostiek in het ZOL heeft een vast team voor de begeleiding van koppels met een verhoogde kans op afwijkingen of 
wanneer tijdens de zwangerschap een afwijking wordt vastgesteld.

De indicaties voor expertecho’s zijn ruim: koppels met een voorge-
schiedenis van een kindje met afwijkingen, een familiale belasting, 
maternale ziekten, medicatie/stralingsblootstelling, infecties en 
afwijkingen bij het ongeboren kind. 

Er zijn vijf gynaecologen actief binnen de afdeling Prenatale Di-
agnostiek. Dr. Witters werkt al 25 jaar als expert echografist. Ze 
begeleidt samen met drie vroedvrouwen koppels met problemen 
in de zwangerschap. 

Er is een nauwe samenwerking met andere specialisten in het ZOL: 
voor de cardiologische afwijkingen komt de kindercardioloog de echo 
mee beoordelen en het koppel counselen maar ook voor andere 
orgaanafwijkingen zijn er specialisten beschikbaar. Het gaat hier 
om de kindernefroloog, de erfelijkheidsspecialist, de orthopedisten, 
de abdominaal chirurg, de MKA-chirurg voor de aangeboren lip-ver-
hemelte afwijkingen en de radioloog voor prenataal aanvullende 
beeldvorming via MRI.

Er is een goede samenwerking met de neonatologen die koppels 
opvolgen tijdens het postnatale traject van het kindje en de eventu-
ele opname op de afdeling Neonatologie (NICU). Het team bestaat 
verder uit kinderartsen, anatomo-pathologen, psychologen en een 
maatschappelijk werkster. Ook is er een goede samenwerking met 

Gynaecologie

De afdeling Prenatale Diagnostiek 
heeft een vast team voor de begelei-
ding van koppels met een verhoogde 
kans op afwijkingen of wanneer tijdens 
de zwangerschap een afwijking wordt 
vastgesteld.
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Gynaecologie

Deze brochures zijn beschikbaar op de afdeling.

een gynaecoloog die vooral gespecialiseerd 
is in de maternale hemodynamica.

Belangrijk is dat er steeds een vroedvrouw 
aanwezig is bij de prenatale consulten. De 
drie consulenten echografie staan in voor de 
continuïteit in de zorg voor koppels die slecht 
nieuws krijgen. Zij begeleiden de koppels, 
bellen hen op voor psychologische onder-
steuning en verdere afspraken en zorgen voor 
directe terugkoppeling naar de verwijzende 
artsen. Ook nemen zij vier keer per jaar deel 
aan de interdisciplinaire werkgroep Prenatale 
Diagnose van Vlaanderen in samenwerking 
met Fara (een vzw die vrouwen, koppels en 
hun omgeving informeert en begeleidt bij 
zwangerschapskeuzes).
 
Er zijn meerdere centra die verwijzen naar 
het ZOL voor prenatale expertise. In 2017 
waren er wekelijks gemiddeld zes nieuwe 
verwijzingen. Na een eerste consult is het 

verdere verloop van de zwangerschap afhan-
kelijk van de vastgestelde pathologie. De zorg 
wordt ofwel helemaal overgenomen ofwel is 
er verdere, alternerende follow-up door de 
verwijzer en de prenatale afdeling van het 
ZOL (zie ook tabel).

Een belangrijke evolutie binnen het prenatale 
team is het verder uitgebouwde zorgplan 
waarbij veel aandacht besteed wordt aan 
goede informatie voor de ouders. 

Dr. Ingrid Witters, 
gynaecoloog

2017 2018

Eerste maal externe verwijzing 229 Eerste maal externe verwijzing 260

Partus ZOL / NICU 9 Partus ZOL /NICU 14
Eerste Consult kindercardio 21 Eerste Consult kindercardio 41
Eerste Consult kindernefro 13 Eerste Consult kindernefro 37

Tabel: Evolutie eerste consulten (Follow-up echo’s niet ingerekend) 


