
3D ATLAS OF HUMAN EMBRYOLOGY
New insights in human development

Bernadette S de Bakker

3D
A

T
LA

S O
F

H
U

M
A

N
EM

BR
Y

O
LO

G
Y

N
ew

 insights in hum
an developm

ent
Bernadette S de Bakker

Bernadette COVER.indd   1 13-11-17   17:48



3D ATLAS OF HUMAN EMBRYOLOGY 
New insights in human development 

Bernadette S de Bakker 



3D ATLAS OF HUMAN EMBRYOLOGY 
New insights in human development 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Universiteit van Amsterdam 
op gezag van de Rector Magnificus 

mw. prof. dr. ir. K.I.J. Maex 
ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie, 

in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 
op woensdag 10 januari 2018, te 13.00 uur 

door  
Bernadette Simone de Bakker 

geboren te Amsterdam 



PROMOTIECOMMISSIE 

Promotor:  Prof. dr. R.J. Oostra AMC/UvA 

Copromotor:   Dr. M.J.B. van den Hoff   AMC/UvA 

Overige leden:  Prof. dr. F.G. Dikkers  AMC/UvA 
Prof. dr. R.C.M. Hennekam     AMC/UvA 
Prof. dr. M.B. van Herk   AMC/UvA 
Prof. dr. W.H. Lamers   AMC/UvA 
Prof. dr. J.A.M. van der Post  AMC/UvA 
Prof. dr. S. Repping  AMC/UvA 
Prof. dr. M.C. de Ruiter   Universiteit Leiden, LUMC 

Faculteit der Geneeskunde 

Financial support by the Dutch Heart Foundation, Dutch Kidney Foundation and Lung Foundation 
Netherlands for the publication of this thesis is gratefully acknowledged.



TABLE OF CONTENTS 

1. Introduction
1.1 Scope of the thesis 9 
1.2  General introduction on embryonic growth 15 

Textbook of obstetrics and gynaecology. 2018, in press. 

2. The 3D Atlas of Human Embryology
2.1  Towards a 3-dimensional atlas: the Amsterdam experience 21 

Reprod Toxicol. 2012 Sep;34(2):225-36. 
2.2  3D Atlas and Database on Human Embryology  43 

Science. 2016 Nov 25;354(6315). 
2.3  The story of Carnegie stage eight embryo 5960;   89 

‘The Heuser embryo’   

3. The development of axial structures
3.1  Insights in the development of the human notochord 105 
3.2  Single-site neural tube closure in human embryos revisited 123 

Clinical Anatomy. 2017, in press. 

4. The development of the urogenital system
4.1  The Pronephros; a fresh perspective 143 
4.2  Development of the reproductive organs  185 

Textbook of obstetrics and gynaecology. 2018, in press. 

5. The hyoid-larynx complex, from development till death
5.1  The development of the human hyoid-larynx complex  201 

revisited 
The	Laryngoscope.	October	4,	2017,	in	press. 

5.2  Variants of the hyoid-larynx complex with forensic  215 
implications and consequence for Eagle’s syndrome 

6. The development of the muscular system
6.1  Hitherto unknown detailed muscle anatomy in an  233 

8 weeks old embryo  
Journal of Anatomy, minor revisions. 



7. Summary 251 

8. Nederlandse Samenvatting 257 

9. Addendum: Applications of the 3D Atlas of Human Embryology
9.1  The first-trimester fetal central nervous system: a novel  265 

ultrasonographic perspective 
Am J Obstet Gynecol. Aug 2017;217(2):220-21. 

9.2  Validating the use of the 3D Atlas of Human Embryology  269 
in the biomedical curriculum 

10. Epilogue

10.1  Authors and Affiliations 282 
10.2  About the author  283 
10.3  PhD Portfolio 285 
10.4  List of Publications 394 
10.5   Abbreviations 297 
10.6  Dankwoord 298 



CHAPTER 7 - SUMMARY

Bernadette S de Bakker 

“Our real teacher has been and still is the embryo, who is, 
incidentally, the only teacher who is always right.” 

Victor Hamburger (1900-2001) 
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This thesis starts with a scope and a general introduction on the embryonic period, the 
first eight weeks of human development (chapter 1). During this period, the 
approximately 0.1-0.2 mm fertilized egg, the zygote, develops into an embryo of less 
than 3 cm crown-rump length (CRL). Developmental biologists rank the embryos in 
23 Carnegie stages according to the embryonic age that starts counting at fertilization. 
To compare embryonic age with the number of pregnancy weeks one needs to add 
two weeks to the embryonic age. This is because pregnancy weeks are normally 
counted from the first day of the last menstrual period. Two weeks after this day 
ovulation occurs, and when the egg is fertilized, embryonic development starts. The 
embryonic period encompasses significant growth and organogenesis and finishes 
after 60 days of development when the fetal period begins. 

In chapter 2.1 and 2.2 we present the 3D Atlas and Database of Human Embryology. 
Based on stained histological sections we created a digital atlas with 14 interactive 
three-dimensional (3D) models of human embryology and a database encompassing 
34 embryos covering the embryonic period between two and eight weeks of human 
development. Approximately 15,000 histological sections from the Carnegie 
Collection were analyzed by trained biomedical students under expert supervision, 
and up to 150 organs and structures per specimen were identified and digitally labeled. 
This is the first and most extensive digital 3D human embryology atlas, containing all 
developing organ systems. 

The morphology presented in this atlas is directly connected to the original 
sections of the embryos in the Carnegie Collection—a connection that was in danger 
of being lost, with present-day textbook morphology becoming increasingly 
schematic and deviating from the original substrate. This atlas will therefore serve as 
an educational and reference resource for students, clinicians, and scientists 
interested in human development and development-related congenital diseases. 

In chapter 2.3 we focus on one of the embryos used for the 3D Atlas, the 
famous Heuser embryo. Comparing the Heuser embryo to two other stage 8 
specimens from the Carnegie collection makes us doubt whether the Heuser 
specimen is representative enough to serve as reference model for this stage. It is 
worrying that most textbooks present an ever-changing succession of illustrations 
based on this single stage 8 specimen, often without proper referencing.  

Most organ systems presented in our 3D Atlas perfectly resemble the descriptions and 
drawings of well-respected embryologists from decades ago. However, a number of 
detailed analyses of the development of the kidney, pharyngeal arch cartilages, and 
notochord show that the accepted descriptions of the development of these organs 
are based on comparative animal models rather than on factual observations in human 
specimens. These examples are elaborated in the following chapters. 
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In chapter 3 the development of the most relevant axial structures; the notochord and 
the neural tube are highlighted. We show that the definitive notochord (chapter 3.1) 
is preceded in its development by the prechordal plate, notochordal plate and 
notochordal process. The notochordal process incorporates entirely into the 
endoderm, forming the epithelial notochordal plate, which acquires an “inverted U-
shape”, and remains intimately associated with the neural tube. Subsequently, the 
notochordal cells detach from the endoderm to form the definitive notochord, 
allowing the paired dorsal aortae to fuse between the notochord and the roof of the 
foregut. The descriptions in the modern textbooks resemble the notochord 
development in chicken embryos. In contrast to these descriptions, the formation of 
the definitive notochord in human starts in the middle of the embryo, and proceeds in 
both cranial and caudal directions.  

Since the multi-site closure theory for neural tube closure was first proposed 
in 1991 as explanation for the preferential localizations of neural tube defects, the 
mechanism of closure of the neural tube has been a contentious topic. In chapter 3.2 
we observe that there is no evidence for more than one fusion site in human and mouse 
embryos. Therefore, we propose to reinstate the single-site closure theory for neural 
tube closure. We show that neural tube defects are not restricted to a specific 
preferential location, thereby refuting the reasoning underlying the multi-site closure 
theory.  

In chapter 4 the development of the urogenital system is highlighted. Human kidney 
development is generally described as to pass through three stages: pronephros, 
mesonephros and metanephros. The most striking difference between pronephros 
versus meso- and metanephros concerns nephron architecture. The pronephros 
comprises exclusively non-integrated nephrons with external glomeruli, whereas 
meso- and metanephros are composed of integrated nephrons with internal 
glomeruli. Non-integrated nephrons are not identified in histological sections of 
human embryos. Therefore, we conclude that a true pronephros is not present in 
developing humans. The most cranial part of the amniote excretory organ has often 
been confusingly referred to as pronephros. We recommend that the term 
pronephros should be avoided in amniotes unless all elements for a functional 
pronephros are undeniably present.  

Chapter 4.2 focuses on the gonadal development. We state that, in contrast 
to the long-established theory on the descent of the gonads, gonads do not descend 
during the embryonic period. The indifferent gonads are longitudinally shaped organs 
that extend from the level of the fifth thoracic vertebra to the level of the fifth lumbar 
or first sacral vertebra around 40 days of development. Three weeks later in 
development, the cranial margin of the gonads can be found at the level of the second 
lumbar vertebra, while the caudal margin remains at the level it was at 40 days. This 
shows that the gonads become relatively shorter, giving the erroneous impression that 
they descend during embryonic development. 
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Chapter 5 provides a new and relatively simpler theory on the development of the 
hyoid-larynx complex, to facilitate better understanding of the etiology of anatomical 
variants. We observe that the development of the hyoid-larynx complex in human 
embryos (chapter 5.1) is less complicated than it is currently described in textbooks. 
The body of the hyoid bone originates from a single growth center, without overt 
contributions from second and third pharyngeal arch cartilages. The fourth and sixth 
arch cartilages are not detected in human embryos; the thyroid and cricoid cartilages 
develop as mesenchymal condensations in the neck region unrelated to the arch 
cartilages.  

In chapter 5.2 we give an overview of the anatomical variants of this highly 
polymorphic hyoid-larynx complex. Apart from minor variations like age-dependent 
ankylosis of the hyoid and presence of triticeal cartilages in the lateral thyrohyoid 
ligament, most variants are found in the trajectory of the second pharyngeal arch 
cartilage. We suggest to consider Eagle's syndrome and the aberrant hyoid apparatus 
as two expressions of one entity, preferably referred to as ‘second pharyngeal arch 
cartilage anomalies’. As some variants mimic a fracture of the hyoid-larynx complex, 
we emphasize the importance of our work for forensic experts. 

In chapter 6 we present a hitherto unprecedented detailed description of muscle 
anatomy in an 8 weeks old embryo, in topographic relation with the skeletal and 
peripheral nervous systems. Almost all adult skeletal muscles of the trunk and limbs 
are individually identified in their relative adult position. Although the muscular 
system is an often neglected or only generically described topic in embryology 
textbooks, some interesting findings are described. The pectoralis major muscle, for 
example, is divided in three separate muscle heads whereas in adults it is known as a 
single large muscle. The 3D reconstructions show remarkable highly developed 
extraocular, infrahyoid and suprahyoid muscles at this age but surprisingly also 
absence of the facial muscles that have been described to be already present at this 
stage of development.  

In chapter 7 & 8 the thesis is summarized in English and Dutch and future perspectives 
are discussed.  

Chapter 9, provided as addendum, contains two examples of the use of the 3D Atlas 
in clinical settings as well as in education. Chapter 9.1 presents ultrasound image-
rendering software that allows the visualization of the entire fetal cerebral ventricular 
system in a completely new way. This software enables imaging of structures not 
usually seen using standard 2-dimensional or 3D methods and enables identification 
and diagnosis of fetal central nervous system abnormalities well before the second 
trimester. In chapter 9.2 we show that the 3D Atlas has proven to be a valuable 
resource, in addition to the existing resources, to teach the intricate developmental 
processes of human embryology to biomedical students, especially in a blended 
learning curriculum.  
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Future perspectives 

The findings described in chapters 2 to 6 illustrate the gaps in our knowledge in human 
embryology and therefore in the manifestations and the causes of birth defects. The 
focus of this thesis lies mainly on the period of organogenesis, between embryonic 
weeks 3 and 8. Although most organs are formed after eight weeks of development, 
the majority has not yet assumed their final location and proportion when compared 
to a full-term neonate, whereas e.g. the genital system is even far from complete at 
the end of the embryonic period. We are grateful to the Board of Directors of the AMC 
and to the Graduate School for providing funding for the establishment of the 3D Atlas 
of Fetal Development which enables us to continue our research. Our main mission is 
to provide clinicians with true-to-nature (digital) 3D models of fetal human 
development that can be used as reference models on which advanced software on 
ultrasound machines can base their fetal proportions and volume-rendering 
algorithms. By this, we hope to contribute to the earlier diagnosis of congenital 
abnormalities. 
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CHAPTER 8 - NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING 

Bernadette S de Bakker 

“Studenten leren niet door osmose.” 

Joy de Vries, 2016 
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Dit proefschrift opent met een vooruitblik op de inhoud en met een algemene 
introductie over de embryonale periode, de eerste acht weken van de menselijke 
ontwikkeling (hoofdstuk 1). In deze periode ontwikkelt de ca. 0.1-0.2 mm grote 
bevruchte eicel, de zygote, zich tot een embryo van nog geen drie centimeter kruin-
stuitlengte. De zwangerschapsduur wordt normaal gesproken berekend vanaf de 
eerste dag van de laatste menstruatie. Twee weken later vindt de ovulatie plaats en 
wanneer de eicel bevrucht is, begint de embryonale ontwikkeling. De embryonale 
periode, geteld vanaf de bevruchting, wordt opgedeeld in 23 Carnegiestadia aan de 
hand van de leeftijd en uiterlijke kenmerken van het embryo. De embryonale periode 
omvat een groot deel van de orgaanvorming en eindigt na zestig dagen ontwikkeling 
(10 weken zwangerschap of ongeveer 8 weken embryonale ontwikkeling), wanneer 
de foetale periode begint. 

In hoofdstuk 2.1 en 2.2 introduceren wij de 3D Atlas and Database of Human 
Embryology. Op basis van histologisch gekleurde coupes hebben we een digitale atlas 
gemaakt met veertien interactieve driedimensionale (3D) modellen van menselijke 
embryo’s en een wetenschappelijke database die 34 embryo’s uit de eerste acht weken 
van de menselijke ontwikkeling beslaat. Ongeveer 15.000 histologische coupes van 
de Carnegiecollectie zijn geanalyseerd door getrainde biomedische studenten, onder 
supervisie van embryologen. Wij hebben tot 150 organen en structuren per embryo 
geïdentificeerd en digitaal gelabeld. Dit is de eerste en grootste digitale 3D Atlas van 
de menselijke embryologie, die alle ontwikkelende orgaansystemen bevat. 

De morfologie in deze atlas is direct gekoppeld aan de originele coupes van 
de embryo’s in de Carnegiecollectie – een connectie die verloren dreigde te gaan bij 
schematische afbeeldingen in leerboeken die steeds verder van het originele substraat 
vervreemd raken. Deze atlas zal daarom dienstdoen als naslagwerk voor studenten, 
clinici en wetenschappers die zich bezighouden met de menselijke ontwikkeling of 
met aangeboren afwijkingen die hun oorsprong vinden in de embryonale 
ontwikkeling. 

In hoofdstuk 2.3 besteden we aandacht aan één van de embryo’s gebruikt 
voor de 3D Atlas, het beroemde Heuserembryo. Toen we het Heuserembryo met 
twee andere stadium 8 embryo’s uit de Carnegiecollectie vergeleken, bleek het 
twijfelachtig of het Heuserembryo wel geschikt is om als referentiemodel voor dit 
stadium te dienen. Het is zorgwekkend dat vrijwel alle leerboeken illustraties 
afbeelden die gebaseerd blijken te zijn op dit ene stadium 8 embryo, vaak zonder juiste 
verwijzing naar de originele referentie van Heuser. 

De meeste orgaansystemen die wij tonen in onze 3D Atlas zijn vergelijkbaar met de 
beschrijvingen en tekeningen van de gerespecteerde embryologen van tientallen 
jaren geleden. Echter, na gedetailleerde bestudering van onder andere de 
ontwikkeling van de nier, de kieuwboogkraakbeenderen en de chorda, blijkt dat de 
huidige beschrijvingen van de ontwikkeling van deze organen eerder gebaseerd lijken 
te zijn op vergelijkende anatomische modellen van dieren in plaats van op feitelijke 
observaties in menselijke embryo's. Deze voorbeelden zijn verder uitgewerkt in de 
volgende hoofdstukken. 
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In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van de meest relevante axiale structuren 
uitgelicht: de chorda en de neurale buis. Wij laten zien dat de definitieve chorda 
(hoofdstuk 3.1) voorafgegaan wordt in zijn ontwikkeling door de prechordale plaat, 
de notochordale plaat en het processus notochordale. Het processus notochordale ligt 
volledig ingebed in het endoderm en vormt de epitheliale notochordale plaat, die later 
in de ontwikkeling een “omgekeerde U-vorm” krijgt door zijn nauwe verwantschap 
met de neurale buis. Vervolgens komen de chordale cellen los van het endoderm om 
de definitieve chorda te vormen, waardoor de gepaarde dorsale aorta in de middenlijn 
kan fuseren tussen de chorda en de dorsale zijde van de voordarm. De beschrijvingen 
in moderne leerboeken tonen meer gelijkenis met de chordale ontwikkeling in 
kippenembryo’s. In tegenstelling tot deze beschrijvingen, begint de vorming van de 
definitieve chorda in de mens in het midden van het embryo en breidt deze zich uit in 
zowel craniale als caudale richting. 

Sinds de theorie over multi-site sluiting van de neurale buis voor het eerst 
werd voorgesteld in 1991 als verklaring voor voorkeurslokalisaties van 
neuralebuisdefecten zoals een open ruggetje, is het mechanisme van sluiting van de 
neurale buis aan veel discussie onderhevig. In hoofdstuk 3.2 zien we dat er geen 
bewijs is voor meer dan één sluitingsplaats in menselijke of muizenembryo’s; daarom 
stellen wij voor de aloude single-site sluitingstheorie van de neurale buis in ere te 
herstellen. Wij laten zien dat neuralebuisdefecten zich niet beperken tot specifieke 
voorkeurslokalisaties en verwerpen daarmee de wetenschappelijke grond voor de 
multi-site sluitingstheorie. 

In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling van het urogenitaalstelsel uitgelicht. De 
ontwikkeling van de menselijke nier wordt over het algemeen beschreven aan de 
hand van drie te doorlopen stadia: pronephros, mesonephros en metanephros 
(hoofdstuk 4.1). Het meest opvallende verschil tussen pronephros enerzijds en 
meso- en metanephros anderzijds betreft de architectuur van het nefron, de 
functionele filtratie-eenheid van de nier. De pronephros bestaat uitsluitend uit niet-
geïntegreerde nefrons met externe glomeruli (bloedvatkluwen), terwijl meso- en 
metanephros opgebouwd zijn uit geïntegreerde nefrons met interne glomeruli. Niet-
geïntegreerde nefrons zijn niet geïdentificeerd in de histologische coupes van 
menselijke embryo’s; daarom concluderen wij dat een ware pronephros ontbreekt bij 
de ontwikkelende mens. Het meest craniaal (hoog) gelegen deel van het amniote 
uitscheidingsorgaan (in reptielen, vogels en zoogdieren) wordt dikwijls foutief 
aangeduid als pronephros. Wij adviseren het gebruik van de term pronephros in 
amnioten te vermijden, tenzij alle elementen van een functionele pronephros 
onmiskenbaar aanwezig zijn. 

Hoofdstuk 4.2 richt zich op de gonadale ontwikkeling. Uit de gonaden 
ontstaan de zaadballen of eierstokken. Wij stellen dat, in tegenstelling tot de sinds 
lang gevestigde theorie over het afdalen van de gonaden, de gonaden niet afdalen 
tijdens de embryonale periode. De nog ongeslachtelijke embryonale gonaden zijn 
langwerpig gevormde organen die zich uitstrekken vanaf het niveau van de vijfde 
thoracale wervel tot aan de vijfde lumbale of eerste sacrale wervel rond de veertigste 
dag van de embryonale ontwikkeling. Drie weken later in de ontwikkeling treft men 
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de bovenbegrenzing van de gonaden op het niveau van de tweede lumbale wervel, 
terwijl de onderbegrenzing zich nog altijd bevindt op het niveau waarop het zich op 
de veertigste ontwikkelingsdag bevond. Dit laat zien dat de gonaden relatief korter 
worden, wat ten onrechte de indruk wekt dat zij afdalen tijdens de embryonale 
ontwikkeling. 

Hoofdstuk 5 verschaft een nieuwe en relatief eenvoudigere theorie over de 
ontwikkeling van het halsskelet, het hyoid-larynxcomplex. Wij zagen dat de 
ontwikkeling van het hyoid-larynx complex in menselijke embryo’s minder 
gecompliceerd is dan zoals het in de leerboeken beschreven staat (hoofdstuk 5.1). 
Het lichaam van het os hyoideum (tongbeen) ontwikkelt uit een enkele groeikern, 
zonder duidelijke bijdragen vanuit het tweede- of derdekieuwboogkraakbeen. Het 
vierde- of zesdekieuwboogkraakbeen is niet gevonden in menselijke embryo’s; het 
thyroid- en cricoidkraakbeen ontwikkelen zich als mesenchymale verdichtingen in de 
nekregio zonder relatie met het kieuwboogkraakbeen. Deze nieuwe 
ontwikkelingstheorie bewerkstelligt beter begrip van de ontstaanswijze van 
anatomische varianten van het halsskelet. 

In hoofdstuk 5.2 geven we een overzicht van de anatomische varianten van 
het hoogst polymorfe hyoid-larynxcomplex. Los van de kleine variaties zoals 
leeftijdsafhankelijke vergroeiing van de gewrichtjes van het os hyoideum en de 
aanwezigheid van triticeaal kraakbeen in het ligamentum thyrohyoideum laterale, 
werden de meeste varianten gevonden in het traject van het 
tweedekieuwboogkraakbeen. Wij zijn van mening dat het Eaglesyndroom en 
ossificatie van het ligamentum stylohyoideum beschouwd moeten worden als twee 
uitingen van dezelfde entiteit, bij voorkeur omschreven als ‘afwijkingen van het 
tweedekieuwboogkraakbeen’. Aangezien sommige varianten sterk lijken op 
fracturen van het hyoid-larynxcomplex, benadrukken wij het belang van ons werk 
voor forensisch experts. 

In hoofdstuk 6 presenteren wij in ongeëvenaard detail de spieranatomie van een acht 
weken oud embryo in topografische relatie met het skelet en perifere zenuwstelsel. 
Van vrijwel alle volwassen skeletspieren van de romp en ledematen zijn de 
embryonale equivalenten geïdentificeerd. Hoewel embryologieleerboeken het 
musculaire systeem dikwijls negeren of alleen in algemene zin beschrijven, zijn er 
toch enkele interessante bevindingen te vermelden. De musculus pectoralis major, 
bijvoorbeeld, is in het embryo nog verdeeld in drie separate spierkoppen terwijl deze 
bij volwassenen bekend is als één enkele grote spier. De 3D reconstructies tonen 
opmerkelijk ver ontwikkelde extraoculaire, infrahyoidale en suprahyoidale spieren 
voor deze leeftijd, maar verrassend genoeg ook de afwezigheid van 
aangezichtsspieren waarvan beschreven was dat ze al aanwezig zouden zijn in dit 
stadium van ontwikkeling. 

In hoofdstuk 7 & 8 is dit proefschrift samengevat in het Engels en Nederlands en 
wordt het toekomstperspectief beschreven. 

260	 
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Hoofdstuk 9, bijgevoegd als addendum, bevat voorbeelden van het gebruik van de 3D 
Atlas in de kliniek en als hulpmiddel in het onderwijs. Hoofdstuk 9.1 toont software 
voor echografieapparatuur die op geheel nieuwe wijze visualisatie mogelijk maakt 
van het complete foetale cerebrale ventrikelsysteem. Deze software maakt weergave 
mogelijk van structuren die men normaalgesproken niet ziet bij gebruik van standaard 
2D of 3D echografiemethoden waardoor ruimschoots voor het tweede trimester 
identificatie en diagnose van afwijkingen van het foetale centrale zenuwstelsel 
mogelijk wordt. In hoofdstuk 9.2 laten we zien dat de 3D Atlas als waardevolle bron 
dient in aanvulling op reeds bestaande onderwijsbronnen, om de ingewikkelde 
ontwikkelingsprocessen van de menselijke embryologie te onderwijzen aan 
(bio)medische studenten, in het bijzonder in een blended learning curriculum. 

Toekomstperspectieven 
De bevindingen beschreven in hoofdstukken 2 t/m 6 illustreren de tekortkomingen in 
onze kennis over de embryologie en daarmee over de oorzaken en uitingsvormen van 
aangeboren afwijkingen. Dit proefschrift richt zich primair op de periode waarin de 
orgaanontwikkeling plaatsvindt, tussen week drie en acht van de embryonale 
ontwikkeling. Hoewel de meeste organen gevormd worden vóór de achtste 
ontwikkelingsweek, heeft het merendeel nog niet zijn uiteindelijke plaats en 
verhouding aangenomen in vergelijking met een voldragen foetus. Bijvoorbeeld het 
genitale systeem is verre van compleet aan het eind van de embryonale periode. Het 
is daarom van belang om orgaanontwikkeling verder te bestuderen in de (vroeg) 
foetale periode. Wij zijn de raad van bestuur en de Graduate School van het AMC 
dankbaar voor hun financiële steun voor het maken van een 3D Atlas van de Foetale 
Ontwikkeling waardoor de voortzetting van ons onderzoek mogelijk is gemaakt. Ons 
belangrijkste doel is om clinici natuurgetrouwe modellen van de menselijke foetale 
ontwikkeling te bieden die gebruikt kunnen worden als referentiestandaard, waarop 
geavanceerde software op echografieapparatuur de foetale verhoudingen en 
volumeweergave-algoritmes kan worden gebaseerd. Hiermee hopen wij bij te dragen 
aan vroegere diagnostiek van aangeboren afwijkingen.  
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