Richtlijn Basis Prenatale zorg: opsporing van de
belangrijkste zwangerschapscomplicaties bij laagrisico zwangeren (in de 2de en 3de lijn)
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Hoofdstuk 1 – Achtergrond en afbakening richtlijn

Algemene gegevens
De ontwikkeling van deze richtlijn werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch
Specialisten (SKMS) en ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten
(www.kims.orde.nl).

Doel en doelgroep
Doel
In deze richtlijn wordt de basis prenatale zorg beschreven bestemd voor alle zwangeren die
onder controle zijn bij een gynaecoloog; déze basis prenatale zorg is de minimaal vereiste zorg
onafhankelijk van de medische indicatie. Landelijk bestaat er nog steeds veel variatie in de
geleverde basis prenatale zorg. Uniformering van deze zorg zal leiden tot optimaliseren van
kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van die zorg. De zwangere zal gebaat zijn bij een duidelijk
en eenduidig beleid en zij zal zich hier meer vertrouwd bij voelen, waardoor haar tevredenheid
zal verbeteren.
In deze richtlijn beschrijven wij hoe vaak in de zwangerschap minimaal prenatale controles
moeten plaatsvinden en wat er tijdens die controles aan onderzoek verricht dient te worden om
de vier belangrijkste zwangerschapscomplicaties: hypertensieve aandoeningen, foetale
groeivertraging, diabetes gravidarum en vroeggeboorte zo vroeg mogelijk op te sporen. Door
tijdige behandeling kan dit mogelijk leiden tot verbetering van de zwangerschapsuitkomsten en
vermindering van complicaties.

Doelgroep
Alle zwangeren onder controle bij een gynaecoloog krijgen basis prenatale zorg. Deze basis of
standaard zorg wordt op basis van de medische indicatie en eventueel optredende complicaties
in de (voorgaande) zwangerschap aangevuld met specifieke zorgpaden toegespitst op die
specifieke medische indicatie of complicatie.
Deze richtlijn is primair bedoeld voor alle zwangere vrouwen onder controle bij de gynaecoloog
die een laag risico hebben op de eerder genoemde zwangerschapscomplicaties. Verder in het
document zullen we daarom steeds spreken van ‘laag-risico zwangeren’. Voor zwangeren met
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een hoog risico op zwangerschapscomplicaties of andere problemen tijdens de zwangerschap
wordt verwezen naar de betreffende richtlijnen over die onderwerpen.

Samenstelling werkgroep
- Mw. Dr. I.M. Evers, gynaecoloog-perinatoloog, Meander Medisch Centrum te Amersfoort
(voorzitter)
- Dhr. Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus MC te Rotterdam (vice-voorzitter)
- Mw. Dr. J.M. Middeldorp, gynaecoloog-perinatoloog, Leids Universitair Medisch Centrum te
Leiden
- Mw. Dr. L. Wijnberger, gynaecoloog-perinatoloog, Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem
- Mw. Dr. M. Claas, AIOS Gynaecologie, Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
- Mw. Drs. M. Rückert, AIOS Gynaecologie, TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
- Dhr. Drs. A.P. Drogtrop, gynaecoloog-perinatoloog, TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg

Methodologische begeleiding van de werkgroep
- Dhr. A.J.P. Ranke, junior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten te Utrecht
- Mw. S.B. Muller – Ploeger, adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten te Utrecht
- Mw. Drs. E.M.E. den Breejen, adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten te Utrecht
- Dhr. Ir. T. van Barneveld, directeur Kennisinstituut van Medisch Specialisten te Utrecht

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2013 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld,
bestaande uit vertegenwoordigers van NVOG en KNOV. Naar aanleiding van nieuwe
ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten heeft het KNOV bestuur eind januari 2014
besloten de participatie van de verloskundigen in de richtlijn te beëindigen. De nieuwe
ontwikkelingen betroffen met name de initiatieven om binnen de kaders van het CPZ een
zorgstandaard te formuleren. De werkgroep die uiteindelijk de richtlijn tot stand heeft gebracht
bestond uit gynaecologen vanuit academische en niet-academische centra die betrokken zijn bij
de prenatale zorg voor zwangeren onder begeleiding van de gynaecoloog.
De werkgroepleden zijn door hun beroepsvereniging gemandateerd voor deelname. De
werkgroep werkte gedurende twee jaar aan de totstandkoming van de richtlijn. De werkgroep is
verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.
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Belangenverklaringen
De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel
ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen
die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Tevens is navraag gedaan naar
persoonlijke

financiële

reputatiemanagement,

belangen
extern

en

belangen

gefinancierd

vanwege

onderzoek

of

persoonlijke

relaties,

kennisvalorisatie.

De

belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van de NVOG, een overzicht vindt u
hieronder:

5

Werkgroep- Functie
lid
Evers

Duvekot

Nevenfuncties

gynaecoloog- VSV bestuurslid
perinatoloog
Lid Otterlo
Werkgroep, NVOG

Persoonlijke Persoonlijke Reputatiefinanciële relaties
management
belangen
Geen
Geen
Geen

Lid Werkgroep
Zorgstandaard
Integrale
geboortezorg, CPZ
gynaecoloog- Opstellen
Geen
perinatoloog medische
expertises
Lid Otterlo
Werkgroep, NVOG
Lid Werkgroep VIL,
CPZ
Lid commissie
Kwaliteit, NVOG

Geen

Geen

Extern
gefinancierd
onderzoek
Projectleider
Glucomoms
Studie, subsidie
ZonMw

KennisOverige
valorisatie belangen

Getekend

Geen

Geen

Ja

Projectleider
IMPRoVED
Studie, subsidie
Europese
Gemeenschap

Geen

Geen

Ja

Projectleider
WOMB Studie,
subsidie
Landsteiner
Stichting en
Vrienden van de
Bloedbank

6

Middeldorp gynaecoloog- Lid Boerhaave
Geen
perinatoloog commissie LUMC

Geen

Geen

Projectleider
RAVEL
Studie,
subsidie
ZonMw

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Lid commissie
cursorisch
onderwijs, NVOG
Lid Otterlo
Werkgroep, NVOG
Bestuurslid
stichting ‘Moet’
Instructeur/Course
Director stichting
‘Moet’
Wijnberger gynaecoloog- VSV bestuurslid Geen
perinatoloog
Bestuurslid echoscreeningscentrum
Esperance

Claas

AIOS
gynaecologie

Lid Otterlo
Werkgroep, NVOG
Geen
Geen

7

Rückert

AIOS
Geen
gynaecologie

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Drogtrop

gynaecoloog- Bestuurslid
perinatoloog werkgroep
Prenatale
diagnostiek en
foetale therapie
(WPDT)

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Lid Otterlo
Werkgroep, NVOG
Geen
Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Bestuurslid
stichting Prenatale
screening
Nijmegen

Muller

adviseur
Kennisinstituut
van Medisch
Specialisten

8

Ranke

Den
Breejen

junior
Geen
Adviseur
Kennisinstituut
van Medisch
Specialisten
adviseur
Promovendus,
Kennisinstituut Radboud
van Medisch Universiteit
Specialisten Nijmegen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ja

9

Inbreng patiëntenperspectief
Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door middel van een focusgroep
onderzoek. Een verslag van deze focusgroep bijeenkomst is besproken in de werkgroep en de
belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn (zie o.a. ook hoofdstuk 7
‘informatievoorziening van zorg’). Het verslag van de bijeenkomst is te vinden in de bijlagen. De
(concept)richtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan deelnemers van de focusgroep.
Werkwijze
AGREE
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen uit het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen
2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit (www.kwaliteitskoepel.nl). Dit
rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research &
Evaluation II) (www.agreecollaboration.org) - dat een internationaal breed geaccepteerd
instrument is - en op ‘Richtlijnen voor richtlijnen’ voor de beoordeling van de kwaliteit van
richtlijnen (www.cvz.nl).

Knelpunteninventarisatie
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur
de knelpunten. De knelpunten zijn voorgelegd aan de Otterlo werkgroep van de NVOG.

Uitgangsvragen en uitkomstmaten
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur
concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep
de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per
uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste
als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep gaf het relatieve belang van deze
uitkomstmaten aan met cruciaal, belangrijk of onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep,
voor zover mogelijk, wat zij voor een bepaalde uitkomstmaat een klinisch relevant verschil vond,
dat wil zeggen wanneer de verbetering in uitkomst een verbetering voor de patiënt is.
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur
Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen in de Guideline
International Network (G-I-N)-database en in Medline. In totaal werden 328 mogelijk relevante
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richtlijnen gevonden. Vervolgens werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van
specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende)
elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de
literatuurlijsten van geselecteerde artikelen. De werkgroepleden selecteerden op basis van
vooraf opgestelde selectiecriteria artikelen uit de resultaten van de zoekactie. De aldus
geselecteerde artikelen werden tenslotte gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De
databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de
gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in het hoofdstuk van desbetreffende uitgangsvraag.
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies
Individuele studies werden systematisch beoordeeld op basis van op voorhand opgestelde
methodologische kwaliteitscriteria om zo het risico op vertekende studieresultaten (bias) te
kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de methodologische checklijsten.

Samenvatten van de literatuur
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk
weergegeven in evidence tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden
beschreven in de samenvatting van de literatuur.

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs
A) Voor interventievragen
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE
staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie
http://www.gradeworkinggroup.org/) (Atkins, 2004).

B) Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose
Bij dit type vraagstelling kan GRADE (nog) niet gebruikt worden. De bewijskracht van de
conclusie is bepaald volgens de gebruikelijke EBRO-methode (van Everdingen, 2004).
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Formuleren van de conclusies
Voor vragen over waarde van diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose
is het wetenschappelijke bewijs samengevat in een of meer conclusies, waarbij het niveau van
het meest relevante bewijs is weergegeven.
Bij interventievragen verwijst de conclusie niet naar één of meer artikelen, maar wordt deze
getrokken op basis van alle studies samen (body of evidence). Hierbij maakten de
werkgroepleden de balans op van elke interventie. Bij het opmaken van de balans werden de
gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt tegen elkaar afgewogen.
Overwegingen
Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk,
zoals de expertise van de werkgroepleden, patiënten voorkeuren, kosten, beschikbaarheid van
voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van
de literatuursamenvatting, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.

Formuleren van de aanbevelingen
De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het (beste)
beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen. De kracht van het
wetenschappelijke bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de
overwegingen bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek
sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke
aanbeveling niet uit en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De
sterkte van de aanbeveling is altijd het resultaat van de weging van alle relevante argumenten
tezamen.

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden
met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van
zorg zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur.
Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag
maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene,
overkoepelende of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in
hoofdstuk 7 (informatievoorziening van zorg).
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Kennislacunes
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de
resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de
werkgroep nagegaan of (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Een overzicht van
aanbevelingen voor nader/vervolg onderzoek staat in de Kennislacunes (zie aanverwante
producten).

Geldigheid
Uiterlijk in 2020 bepaalt het bestuur van de NVOG of deze richtlijn (of module) nog actueel is. Zo
nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de
richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een
herzieningstraject te starten.
De NVOG is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze
richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers
van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over
relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Literatuur
Atkins D, Best D, Briss PA, et al. GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength
of recommendations. BMJ 2004;328(7454):1490.
Van Everdingen, J.J.E., Burgers, J.S., Assendelft, W.J.J., et al. Evidence-based richtlijnontwikkeling.
Een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004.
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Hoofdstuk 2 - Het aantal zwangerschapscontroles en het (tijdig) opsporen van
zwangerschapscomplicaties
Uitgangsvraag
Hoe vaak (aantal prenatale controles) moet een laag-risico zwangere minimaal gecontroleerd
worden om (tijdig) zwangerschapshypertensie/pre-eclampsie, foetale groeivertraging, diabetes
gravidarum en/of vroeggeboorte op te sporen?

Inleiding
Het

huidige

Nederlandse

beleid

voor

de

opsporing

en

behandeling

van

zwangerschapscomplicaties als hypertensieve aandoeningen, foetale groeivertraging, diabetes
gravidarum en vroeggeboorte is geformuleerd in onderliggende richtlijnen van de NVOG en de
KNOV (NVOG, 2007; NVOG, 2011; NVOG, 2008; NVOG, 2010; NVOG, 2012; NVOG & KNOV, 2013;
KNOV, 2013; KNOV, 2011).
Echter een advies over het (minimale) aantal prenatale controles om bij laag-risico zwangeren
met een vooraf ongecompliceerde zwangerschap (tijdig) zwangerschapscomplicaties op te
sporen ontbreekt. Vroegtijdig opsporen kan mogelijk leiden tot minder maternale en neonatale
morbiditeit als gevolg van deze zwangerschapscomplicaties. Het ontbreken van een advies over
het aantal prenatale controles heeft geleid tot grote praktijkvariatie en mogelijk onnodig hoge
kosten. In de praktijk lijkt het aantal controles bij een laag-risico zwangere te variëren tussen 6
en 15 controles.
Gezien de omvang en de ernst van deze zwangerschapscomplicaties alsmede gezien het
kostenaspect dat kleeft aan het aantal prenatale controles is het van belang dat een eenduidig
beleid, gebaseerd op evidence en landelijke consensus, in het aantal benodigde controles
gehanteerd wordt.
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Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling:

Is er meer risico op complicaties als gevolg van zwangerschapshypertensie/pre-eclampsie,
foetale groeivertraging, diabetes gravidarum en vroeggeboorte bij minder prenatale controles bij
laag-risico zwangeren?

Relevante uitkomstmaten
De werkgroep heeft een aantal overkoepelende uitkomstmaten vastgesteld die betrekking
hebben op alle vier genoemde zwangerschapscomplicaties en een aantal specifieke
uitkomstmaten per complicatie.

Overkoepelende uitkomstmaten:
Maternaal: sectio caesarea.
Foetaal/Neonataal: perinatale sterfte, NICU-opname en (m.u.v. diabetes gravidarum)
vroeggeboorte (< 34 weken; < 37 weken).

Specifieke uitkomstmaten:
- Hypertensieve aandoeningen
Maternaal: mortaliteit, eclampsie en CVA.
Foetaal/Neonataal: small for gestational age (SGA; <10e percentiel) en laag geboortegewicht (<
2500 gram, < 1500 gram, < 1000 gram).

- Diabetes gravidarum
Foetaal/Neonataal: large for gestational age (LGA, macrosomie; >90e percentiel), hoog
geboortegewicht (> 4000 gram en > 4500 gram) en schouderdystocie.

- Vroeggeboorte
Foetaal/Neonataal: laag geboortegewicht (< 2500 gram, < 1500 gram, < 1000 gram).
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Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
prenatale controles, prenatale zorg en een combinatie van door de zwangerschap geïnduceerde
hypertensie,

vroeggeboorte,

diabetes

gravidarum,

foetale

groeibeperking.

De

zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie
leverde 535 referenties op.
Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
- van toepassing op de vraagstelling
- vergelijkbaar met de Nederlandse populatie
- gedefinieerde uitkomstmaat
- meer dan tien vrouwen in de onderzoekspopulatie (wegens imprecisie)
- vergelijkend onderzoek

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 21 studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens 20 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel)
en 1 studie definitief geselecteerd.

Resultaten
Eén systematische review is opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence tabel hiervan en de
beoordeling van de studiekwaliteit kunt u onder het tabblad Onderbouwing vinden.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studie
Dowswell et al. voerden een Cochrane review met een meta-analyse van zeven RCT’s uit
(Dowswell, 2010). In deze review werd onderscheid gemaakt tussen data uit Westerse landen en
niet Westerse landen. Omdat in deze richtlijn aanbevelingen gedaan worden voor de
Nederlandse situatie zijn alleen de data van de 4 RCT’s uit Westerse landen (Verenigde Staten en
Engeland) in de analyse opgenomen. De studiepopulaties van de geïncludeerde studies betroffen
allemaal laag-risico zwangeren (N=6687). Twee groepen zwangeren werden hierin vergeleken:
de controlegroep ontving het standaard aantal (13-14) prenatale controles en de
interventiegroep een gereduceerd aantal (6-9) controles. Het gepoolde effect (N=5359) laat zien
dat er gemiddeld 2,65 (95% CI: 2,12-3,18) prenatale controles minder uitgevoerd werden in het
interventie programma. Per uitkomstmaat werd het relatief risico berekend voor de interventie-
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en de controlegroep. De werkgroep heeft ervoor gekozen om per uitkomstmaat alleen de subanalyse van studies uit Westerse landen in een ‘forestplot’ te presenteren (hierdoor telt het
gewogen gewicht niet tot 100% op).

Resultaten
De volgende uitkomstmaten werden niet in deze systematische review onderzocht:
Maternaal: mortaliteit, eclampsie en CVA.
Neonataal/foetaal: large for gestational age (>90e percentiel); hoog geboortegewicht (>4000
gram en >4500 gram) en schouderdystocie.
Daarnaast werd vroeggeboorte (< 34 weken; < 37 weken) in de systematische review alleen
gedefinieerd als geboorte < 37 weken. Dit geldt ook voor laag geboortegewicht (<2500 gram, <
1500 gram, <1000 gram); deze uitkomstaat werd in de systematische review gedefinieerd als <
2500 gram en SGA (<P10)

Sectio caesarea:
Drie studies uit de systematische review hebben deze uitkomstmaat onderzocht (Sikorski, 1996;
Binstock, 1995; McDuffie, 1996). Het gepoolde relatief risico (N=5566) is 0,98 (95% BI: 0,86 1,12) (zie onderstaande figuur).

Perinatale sterfte:
Twee studies uit de systematische review hebben deze uitkomstmaat onderzocht (Sikorski,
1996; McDuffie, 1996). Het gepoolde relatief risico (N=5108) is 0,90 (95% BI: 0,45-1,80) (zie
onderstaande figuur).
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Vroeggeboorte (< 37 weken):
Vier studies uit de systematische review hebben de uitkomstmaat vroeggeboorte onderzocht
(Sikorski, 1996; Binstock, 1995; McDuffie, 1996; Walker, 1997). Het gepoolde relatief risico
(N=5566) is 1,24 (95% BI: 1,01-1,52). Dit is statistisch significant in het voordeel van de
controlegroep (13-14 controles) (zie onderstaande figuur).

Small for gestational age (<10e percentiel):
Twee studies uit de systematische review hebben deze uitkomstmaat onderzocht (Sikorski,
1996; McDuffie, 1996). Het gepoolde relatief risico (N=5099) is 0,97 (95% BI: 0,84-1,11) (zie
onderstaande figuur).
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Laag geboortegewicht (<2500 gram):
Drie studies uit de systematische review hebben deze uitkomstmaat onderzocht (Sikorski, 1996;
Binstock, 1995; McDuffie, 1996). Het gepoolde relatief risico (N=5503) is 1,00 (95% BI: 0,81-1,24)
(zie onderstaande figuur).

Neonatale Intensive Care Unit (NICU) opname:
Drie studies uit de systematische review hebben deze uitkomstmaat onderzocht (Sikorski, 1996;
McDuffie, 1996; Walker, 1997). Het gepoolde relatief risico (N=5185) is 1,06 (95% BI: 0,80-1,41)
(zie onderstaande figuur).
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Bewijskracht van de literatuur
De uitkomstmaten ’sectio caesarea’ en ‘laag geboortegewicht’ werden in drie studies bekeken
(Sikorski, 1996; Binstock, 1995; McDuffie, 1996). Een van de studies had een beperking in de
randomisatie (Sikorski, 1996). In een andere studie was onduidelijk hoe de randomisatie precies
werd uitgevoerd; de studie had voorts een hoge loss-to-follow-up (25%) en er was sprake van
missende data (Binstock, 1995). De laatste studie had een hoge loss-to-follow up (15%)
(McDuffie, 1996). Daarom heeft de werkgroep besloten om voor deze uitkomstmaten de
bewijskracht met één niveau te verlagen (van hoog naar matig) vanwege deze beperkingen in de
studieopzet.

De uitkomstmaat ’perinatale sterfte’ werd bekeken in twee studies met beide beperkingen in de
studieopzet (Sikorski, 1996; McDuffie, 1996). In de studie van Sikorski et al. was onduidelijk hoe
de randomisatie precies was uitgevoerd en er was sprake van missende data. Bij de studie van
McDuffie en collegae was sprake van hoge loss-to-follow up (15%). Daarom heeft de werkgroep
besloten om ook voor deze uitkomstmaat de bewijskracht met één niveau te verlagen (van hoog
naar matig) vanwege deze beperkingen in de studieopzet.

De uitkomstmaat ‘vroeggeboorte’ werd bekeken in vier studies (Sikorski, 1996; Binstock, 1995;
McDuffie, 1996; Walker, 1997). Deze studies hadden allemaal een beperking in de randomisatie.
Daarnaast heeft het merendeel van de studies een hoge loss-to-follow up (Binstock, 1995;
McDuffie, 1996; Walker, 1997). In de studie van Sikorski et al. is ook sprake van missende data.
Daarom heeft de werkgroep besloten om voor deze uitkomstmaat de bewijskracht met één
niveau te verlagen (van hoog naar matig) vanwege beperkingen in de studieopzet.
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De uitkomstmaat ‘small for gestational age’ is met één niveau verlaagd op basis van
inconsistentie (er was sprake van matig onverklaarbare heterogeniteit (I2=30%)). Daarnaast is er
ook verlaagd voor beperkingen in de studieopzet (Sikorski, 1996; McDuffie, 1996). Daarom heeft
de werkgroep besloten om voor deze uitkomstmaat de bewijskracht met twee niveaus te
verlagen (van hoog naar laag) vanwege inconsistentie en beperkingen in de studieopzet.

De uitkomstmaat ’NICU opname’ werd in drie studies bekeken, die allemaal een beperking in de
studieopzet hadden (Sikorski, 1996; McDuffie, 1996; Walker, 1997). Daarom heeft de werkgroep
besloten om voor deze uitkomstmaat de bewijskracht met één niveau te verlagen (van hoog
naar matig) vanwege beperkingen in de studieopzet.
Conclusies

Sectio caesarea

Matige
GRADE

Er is geen verschil in het risico op een sectio caesarea wanneer minder (6
tot 9) prenatale controles worden uitgevoerd dan het standaard aantal
(13-14).
Dowswell, 2010

Perinatale sterfte
Matige
GRADE

Er is geen verschil in het risico op perinatale sterfte wanneer minder (6 tot
9) prenatale controles worden uitgevoerd dan het standaard aantal (1314).
Dowswell, 2010

Vroeggeboorte (< 37 weken)
Matige
GRADE

Er is meer risico op vroeggeboorte wanneer minder (6 tot 9) prenatale
controles worden uitgevoerd dan het standaard aantal (13-14).
Dowswell, 2010
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Small for gestational age (<10e percentiel)

Lage
GRADE

Er is geen verschil in het risico op het krijgen van een kind met een te laag
geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap wanneer minder (6
tot 9) prenatale controles worden uitgevoerd dan het standaard aantal
(13-14).
Dowswell, 2010

Laag geboortegewicht (<2500 gram)
Matige
GRADE

Er is geen verschil in het risico op het krijgen van een kind met een laag
geboortegewicht wanneer minder (6 tot 9) prenatale controles worden
uitgevoerd dan het standaard aantal (13-14).
Dowswell, 2010

NICU opname
Matige
GRADE

Er is geen verschil in het risico op een NICU-opname wanneer minder (6
tot 9) prenatale controles worden uitgevoerd dan het standaard aantal
(13-14).
Dowswell, 2010

Overwegingen
In het algemeen blijkt dat bij een beperkt aantal prenatale controles geen toegenomen risico
bestaat op het krijgen van complicaties (sectio caesarea, neonatale sterfte, SGA, laag
geboortegewicht en NICU opname) als gevolg van de ontstane zwangerschapscomplicaties.
Er kan geen uitspraak gedaan worden over de directe relatie tussen het minimaal aantal
prenatale controles en het voorkomen van complicaties als gevolg van hypertensieve
aandoeningen en diabetes gravidarum, omdat in de genoemde systematische review de
opgetreden complicaties niet direct aan hypertensieve aandoeningen en diabetes gravidarum
werden gerelateerd. Daarom kan geen aanbeveling gedaan worden voor het minimale aantal
prenatale controles bij een zwangere met een vooraf ongecompliceerde zwangerschap.
De werkgroep is van mening dat ten aanzien van hypertensieve aandoeningen de kwaliteit van
de controles belangrijker is dan de kwantiteit. Wanneer bij elke controle de bloeddruk gemeten
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wordt, duidelijke instructies gegeven worden over klachten kenmerkend voor pre-eclampsie en
hoe dan te handelen (wie en wanneer te bellen), is de werkgroep van mening dat 6-9 controles
voldoen. Echter, er moet wel aandacht zijn voor de identificatie van subgroepen die een hogere
a priori kans hebben op het krijgen van hypertensieve aandoeningen en daardoor niet tot de
groep laag-risico zwangeren gerekend zouden moeten worden.

Ten aanzien van het voorkomen van de complicaties van diabetes gravidarum is de werkgroep
van mening dat 6-9 controles voldoen en het screeningsprogramma zoals beschreven in de
NVOG-richtlijn Diabetes en Zwangerschap binnen deze controles gehandhaafd kan blijven
(NVOG, 2010). Het is hierbij wel van belang dat risicogroepen (zwangeren met risicofactoren
voor zwangerschapsdiabetes) tijdig geïdentificeerd worden, omdat in dat geval mogelijk extra
controles nodig zijn.

Ten aanzien van het optreden van vroeggeboorte lijkt de kans hierop verminderd te zijn bij een
standaard aantal (13-14) in vergelijking tot een gereduceerd aantal (6-9) prenatale controles. In
de analyse van Dowswell et al. is onduidelijk welk percentage van de vroeggeboortes iatrogeen
waren dan wel spontaan optraden. Tevens is voor de analyse gebruik gemaakt van het fixed
effect model en is er sprake van een grote range (1-52%). Dit maakt het bewijs voor deze
conclusie niet overtuigend. Daarnaast is de werkgroep van mening dat met intensievere
controles een vroeggeboorte over het algemeen niet te voorkomen is. Bij een dreigende
vroeggeboorte is het effect van mogelijk te nemen maatregelen en/of therapie immers gering
(NVOG, 2012). Wel is de werkgroep van mening dat de inhoud van de adviezen tijdens de
prenatale controles (geven van duidelijke instructies wanneer en met wie contact op te nemen
indien bijvoorbeeld buikpijn, vochtverlies en/of klachten van urineweginfectie) een belangrijke
rol speelt in het verminderen van de ernst van de complicaties als gevolg van vroeggeboorte
(door bijvoorbeeld het tijdig toedienen van corticosteroïden en magnesiumsulfaat).

In het algemeen wil de werkgroep opmerken dat een toename van het aantal controles een
toename van kosten met zich meebrengt, valse geruststelling kan wekken en onnodige
medicalisering tot gevolg kan hebben. Voor zwangeren lijkt met name de kwaliteit en inhoud van
de controles van belang. Zij vragen om uitgebreide instructies en goede en betrouwbare
informatievoorziening. Het aantal controles lijkt dan van ondergeschikt belang (zie hiervoor
hoofdstuk 7 informatievoorziening en het verslag van de patiëntenfocusgroep).
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Aanbevelingen

Verricht bij laag-risico zwangeren met een ongecompliceerde zwangerschap minimaal
6-9 prenatale controles.

Meet bij elke controle de bloeddruk, beoordeel de foetale groei en controleer de
foetale hartactie.
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Hoofdstuk 3 Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap
Uitgangsvraag
Welke plaats heeft het routinematig uitvragen van klachten en het routinematig uitvoeren van
diagnostisch onderzoek tijdens de controles bij een laag-risico zwangere om complicaties als
gevolg van hypertensieve aandoeningen te voorkomen?
Inleiding
Het is gebruikelijk om bij elke zwangerschapscontrole tijdens de anamnese een aantal
screenende vragen te stellen ter opsporing van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap
(’Heeft U klachten?’ of eventueel specifieker ‘Heeft u last van hoofdpijn?’ etc.). Hoe vaak en
vanaf welke zwangerschapsduur dit moet gebeuren is echter onduidelijk.
Daarnaast is het gebruikelijk om wanneer zwangeren klachten hebben die kunnen wijzen op
hypertensieve aandoeningen, zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken, vocht vasthouden,
sterretjes zien, tintelingen, bovenbuikpijn of wanneer een hogere bloeddruk dan voorheen
wordt gemeten de urine te controleren op de aanwezigheid van eiwit (proteïnurie).
Routinematig vindt geen controle plaats op proteïnurie.
Of er een plaats is voor routinematige controle op proteïnurie ter opsporing van pre-eclampsie
en hoe vaak en wanneer dit zou moeten plaatsvinden, is onduidelijk (Brown, 2000; NICE, 2008;
NVOG, 2012; KNOV, 2011).

Definities hypertensie
De navolgende definities worden in de NVOG-richtlijn gehanteerd en zijn in deze richtlijn
overgenomen (NVOG, 2012):
Chronische hypertensie: hypertensie (bloeddruk ≥140/90 mmHg) gediagnosticeerd voorafgaand
aan de zwangerschap of voor 20 weken zwangerschapsduur.
Zwangerschapshypertensie: systolische bloeddruk ≥140 mmHg en/of diastolische bloeddruk ≥90
mmHg (Korotkoff V) na 20 weken zwangerschapsduur, tweemaal gemeten, bij een vrouw met
voorheen een normale bloeddruk.
Pre-eclampsie: de combinatie van zwangerschapshypertensie met proteïnurie (≥ 300 mg/24
uur). NB: Proteïnurie kan soms (nog) ontbreken ondanks ernstige klinische verschijnselen. In dat
geval dient de patiënte toch beschouwd te worden als hebbende een pre-eclampsie.
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Gesuperponeerde pre-eclampsie: bij een patiënte met chronische hypertensie ontstaan na 20
weken zwangerschapsduur symptomen die samenhangen met pre-eclampsie, zoals boven
vermeld.

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen:

1. Is het routinematig uitvragen van klachten (hoofdpijn, bovenbuikpijn, oedeem,
visusklachten) bij een laag-risico zwangere zinvol om complicaties als gevolg van
hypertensieve aandoeningen te voorkomen?

2. Is routinematig onderzoek naar de aanwezigheid van eiwit in de urine (proteïnurie) bij
een laag-risico zwangere zinvol om complicaties als gevolg van hypertensieve
aandoeningen te voorkomen?

Relevante uitkomstmaten
De werkgroep acht de volgende uitkomstmaten relevant voor de besluitvorming:
Maternaal: maternale sterfte, eclampsie, sectio caesarea en CVA.
Foetaal/ Neonataal: perinatale sterfte, vroeggeboorte (< 34 wk.; < 37 wk.), small for gestational
age (SGA; <10e percentiel), laag geboortegewicht (<2500 gr, < 1500 gr, <1000 gr) en NICU
opname.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
vergelijkend onderzoek over het uitvragen van klachten, onderzoek naar de aanwezigheid van
proteïnurie en hypertensieve aandoeningen. De zoekverantwoording is weergegeven onder
tabblad Verantwoording.
De literatuurzoekactie leverde voor de eerste deelvraag 131 en voor de tweede deelvraag 637
literatuur verwijzingen op.
Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
- van toepassing op de vraagstelling
- vergelijkbaar met de Nederlandse populatie
- gedefinieerde uitkomstmaat

27

- meer dan tien vrouwen in de onderzoekspopulatie (wegens imprecisie)
- vergelijkend onderzoek

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie in totaal 15 studies (voor de eerste
deelvraag 3 studies en voor de tweede deelvraag 12 studies) voorgeselecteerd. Na raadpleging
van de volledige tekst werden vervolgens in totaal 14 studies geëxcludeerd (voor de eerste
deelvraag alle drie; voor de tweede deelvraag 11; zie exclusietabel) en 1 studie definitief
geselecteerd (alleen voor de tweede deelvraag).

Resultaten
Eén onderzoek werd opgenomen in de literatuuranalyse (alleen voor deelvraag 2). De evidence
tabel hiervan en beoordeling van de studiekwaliteit kunt u onder het tabblad Onderbouwing
vinden.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Eerste vraagstelling (routinematig uitvragen klachten):
Geen van de gevonden studies werd geselecteerd.

Tweede vraagstelling (routinematig verrichten van diagnostiek naar eiwit in de urine):
Er is één observationele prospectieve studie geselecteerd die deze vraagstelling beantwoordt.
Gribble et al. onderzochten de voorspellende waarde van dipstick urine analyse op eiwitten voor
het

opsporen

van

pre-eclampsie

of

andere

zwangerschapsuitkomsten

(zwangerschapshypertensie, fetal distress, abruptio placentae, 5 minuten APGAR score <7, laag
geboortegewicht, NICU opname, neonatale sterfte, zwangerschapsduur tot bevalling) (Gribble,
1995).

Deze dipstick urine analyse werd toegepast als screeningstest bij elke controle.

Inclusiecriteria waren: zwangere vrouwen die gecontroleerd werden tussen 1 juni 1991 tot 1
september 1993 in een ziekenhuis in Wisconsin en een ongecompliceerde zwangerschap
hadden. Bij elke vrouw werd bij elke controle een dipstick urine analyse op eiwitten uitgevoerd
in een random urinemonster. Tevens werd lichamelijk onderzoek verricht en de bloeddruk
gemeten. De vrouwen werden verdeeld in drie groepen op basis van hun testresultaten: negatief
voor proteïnurie (n= 2802); milde proteïnurie (één routine test positief voor proteïnurie, 30
mg/dl) (n= 235); ernstige proteïnurie (twee of meer testen positief voor proteïnurie, 30 mg/dl of
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één testresultaat van ≥ 100 mg/dl) (n=67). De drie groepen verschilden niet van elkaar wat
betreft achtergrond karakteristieken met uitzondering van de Body Mass Index (negatief, 24,3;
mild, 25,1; ernstig, 26,8; P= 0,002) en gemiddelde leeftijd van de moeder (negatief, 27,2 jaar;
mild, 26,7 jaar; ernstig, 25,5 jaar; P= 0,03).

Resultaten
De volgende vooraf benoemde uitkomstmaten zijn niet onderzocht in deze studie:
Maternaal: eclampsie, maternale mortaliteit, sectio caesarea, CVA.
Foetaal /Neonataal: laag geboortegewicht.

Onderstaande uitkomstmaten zijn wel onderzocht:
Foetaal/Neonataal:
Neonatale mortaliteit
Uit de studie van Gribble et al. bleek dat er geen significant verschil was tussen de groepen wat
betreft deze uitkomstmaat (negatief, 0,5%; mild, 1,3%; ernstig 0,0%).

SGA (<10e percentiel)
Uit de studie van Gribble et al. bleek dat er geen significant verschil was tussen de groepen wat
betreft deze uitkomstmaat (negatief, 2,5%; mild, 2,1%; ernstig 3,0%; P= 0,91).

Vroeggeboorte
Uit de studie van Gribble et al. bleek dat er geen significant verschil was tussen de groepen wat
betreft deze uitkomstmaat (< 37 weken: negatief, 5,9%; mild, 6,8%; ernstig 7,5%; P= 0,57 ).
NICU opname
Uit de studie van Gribble et al.bleek dat er geen significant verschil was tussen de groepen wat
betreft deze uitkomstmaat (negatief, 6,7%; mild, 6,4%; ernstig 11,9%; P= 0,29).

Bewijskracht van de literatuur
Voor de onderzochte uitkomstmaten is de bewijskracht van de literatuur laag. De enige
geselecteerde studie betrof een observationele studie.

29

Conclusies

Neonatale mortaliteit
Laag
GRADE

De hoeveelheid gevonden eiwit in de urine heeft geen invloed op het
optreden van neonatale mortaliteit bij een laag-risico zwangere met een
vooraf ongecompliceerde zwangerschap.
Gribble, 1995
SGA (<10e percentiel)

Laag
GRADE

De hoeveelheid gevonden eiwit in de urine heeft geen invloed op het
optreden van small for gestational age bij een laag-risico zwangere met
een vooraf ongecompliceerde zwangerschap.
Gribble, 1995
Vroeggeboorte

Laag
GRADE

De hoeveelheid gevonden eiwit in de urine heeft geen invloed op het
optreden van vroeggeboorte bij een laag-risico zwangere met een vooraf
ongecompliceerde zwangerschap.
Gribble, 1995

NICU opname
Laag
GRADE

De hoeveelheid gevonden eiwit in de urine heeft geen invloed op het
optreden van NICU opname bij een laag-risico zwangere met een vooraf
ongecompliceerde zwangerschap.
Gribble, 1995

Overwegingen
Eerste vraagstelling (routinematig uitvragen klachten):
Er is geen literatuur voorhanden om deze uitgangsvraag te beantwoorden. De geselecteerde en
vervolgens geëxcludeerde studies bleken allemaal te gaan over de zin van het uitvragen van
klachten bij patiënten waarbij al een verdenking op pre-eclampsie of HELLP syndroom bestond.
De werkgroep onderstreept het belang van het tijdig herkennen van de zwangere met klachten
die kunnen duiden op (beginnende) hypertensieve aandoeningen. Daarom lijkt het zinvol om
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zwangeren juist in een vroeg stadium van de zwangerschap te informeren over en alert te maken
op klachten die kunnen passen bij hypertensieve aandoeningen, en niet te wachten tot bij een
reguliere controle bij het routinematig uitvragen van klachten dit aan het licht komt. De
werkgroep is derhalve van mening dat de zwangere geïnstrueerd dient te worden om contact op
te nemen met haar verloskundig zorgverlener bij het ondervinden van klachten passend bij
hypertensieve aandoeningen. Dit ondanks dat dit onnodige onrust, toename van het aantal niet
noodzakelijke consulten en de daarmee gepaard gaande kosten met zich mee zou kunnen
brengen. Desalniettemin weegt de vermindering van de ernst van de mogelijke complicaties en
het diagnosticeren van hypertensieve aandoeningen in een eerder en wellicht minder ernstig
stadium hier, naar de mening van de werkgroep, tegenop. Ook patiënten hechten grote waarde
aan het krijgen van duidelijke instructies en informatie over zwangerschapsgerelateerde
aandoeningen zoals hypertensieve aandoeningen (zie bijlage focusgroepverslag).
Tweede deelvraag (routinematig verrichten diagnostiek naar proteïnurie):
De besproken studie kijkt naar de voorspellende waarde van het ontstaan van eiwit in de urine
bij laag-risico zwangeren op het optreden van zwangerschapscomplicaties en vindt geen verschil
in de onderzochte uitkomstmaten. Derhalve toont de studie aan dat het routinematig verrichten
van diagnostiek naar eiwit in de urine niet leidt tot het voorkomen van het optreden van
complicaties. Op basis van het bewijs, alhoewel laag (slechts een observationele studie), is er
geen plaats voor het routinematig inzetten van diagnostiek naar eiwit in de urine in afwezigheid
van hypertensie of andere klachten. Bovendien zou routinematige diagnostiek kostenverhogend
zijn. De werkgroep is van mening dat routinematige diagnostiek naar eiwit in de urine bij een
laag-risico zwangere achterwege gelaten dient te worden. Echter bij zwangeren met evidente
klachten die passen bij pre-eclampsie en/of hypertensieve aandoeningen dient diagnostiek naar
eiwit in de urine wel ingezet te worden (NVOG, 2012).
Aanbevelingen

Instrueer elke zwangere contact op te nemen met haar verloskundig zorgverlener bij het
ervaren van klachten passend bij pre-eclampsie.

Voer geen routinematige screening op eiwit in de urine uit met het doel om complicaties
als gevolg van hypertensieve aandoeningen bij een laag-risico zwangere te voorkomen.
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Hoofdstuk 4 Foetale groeivertraging

Uitgangsvraag
Welke plaats heeft het routinematig uitvragen van kindsbewegingen, het uitvoeren van
biometrie in het derde trimester en het meten van symfyse-fundus hoogte tijdens de controles
bij een laag-risico zwangere om foetale groeivertraging tijdig op te kunnen sporen?

Inleiding
Hoe wordt in de huidige praktijk gecontroleerd op foetale groei?
Het is gebruikelijk dat tijdens de prenatale controles de foetale grootte geschat wordt door
uitwendig onderzoek en/of het verrichten van biometrie middels echoscopie. Ook wordt
gevraagd naar het voelen van kindsbewegingen om een indruk te krijgen van de foetale conditie.
Echter of dit zinnige instrumenten zijn om bij in aanvang ongecompliceerde zwangerschappen
tijdens de prenatale controles afwijkende foetale groei op tijd te detecteren is onbekend.

De huidige NVOG-richtlijn ‘Foetale groeibeperking’ wordt ten tijde van het schrijven van deze
richtlijn geactualiseerd (NVOG, 2008). In deze richtlijn worden geen aanbevelingen gedaan over
de frequentie en inhoud van de prenatale controles met als doel foetale groeivertraging op te
sporen in een laag-risico populatie. Wel wordt geconcludeerd dat voor laag-risico zwangeren de
perinatale uitkomst niet verbetert door het routinematig uitvoeren van echo- en Doppler
onderzoek. Omdat de beschikbare prenatale testen ontoereikend zijn, wordt in deze richtlijn
aanbevolen zwangeren te instrueren zich te melden bij klachten en verminderd voelen van
kindsbewegingen. In de KNOV-standaard wordt aanbevolen om bij zwangeren met een laag
risico op foetale groeivertraging de foetale groei met seriële symfyse-fundus metingen vanaf 2628 weken te volgen tot en met het einde van de zwangerschap met een minimum interval van
twee weken (KNOV, 2013).

Er zijn aanwijzingen dat met het al prenataal opsporen van kinderen die geboren worden met
een gewicht onder het 10e percentiel het risico op foetale sterfte lager wordt (Voskamp, 2014).
Dit ondersteunt het bestaande beleid waarin het opsporen van afwijkende foetale groei wordt
gezien als belangrijk onderdeel van de prenatale controles. Echter over hoe de organisatie
(frequentie en inhoud) van de prenatale controles van laag-risico zwangeren behoort te zijn om
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foetale groeivertraging op te sporen is niet bekend en het beleid varieert. Dit hoofdstuk is
bedoeld om met het best beschikbare bewijs hierover een aanbeveling te doen.

Gehanteerde definities en incidentie
Small for Gestational Age (SGA) neonaten worden in deze richtlijn gedefinieerd als neonaten met
een geboortegewicht onder het 10e percentiel. Foetale groeivertraging wordt gedefinieerd als
een geschat foetaal gewicht onder het 10e percentiel. Met het hanteren van het 10e percentiel
wordt aangesloten bij de (inter)nationale richtlijnen en de literatuur. Het bespreken van de
problematiek rond de terminologie en de definitie valt buiten de scope van deze richtlijn.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen:

1. Is het routinematig uitvragen van verminderd leven voelen zinvol bij laag-risico
zwangeren om foetale groeivertraging tijdig op te sporen?

2. Is het routinematig verrichten van biometrie in het derde trimester van de zwangerschap
zinvol bij laag-risico zwangeren om foetale groeivertraging tijdig op te sporen?

3. Is het routinematig meten van symfyse-fundus hoogte zinvol bij laag-risico zwangeren
om foetale groeivertraging tijdig op te sporen?

De werkgroep acht de volgende uitkomstmaten voor de besluitvorming kritiek:
Maternaal: sectio caesarea.
Foetaal/Neonataal: neonatale sterfte (IUVD en perinatale sterfte), vroeggeboorte (< 34 wk.; < 37
wk.), small for gestational age (SGA; <10e percentiel) en laag geboortegewicht (< 2500 gr, < 1500
gr, < 1000 gr).

1. routinematig uitvragen van verminderd leven voelen:
In de databases Medline (OVID), Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
kindsbewegingen en foetale groeiachterstand bij zwangere vrouwen. De zoekverantwoording is
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weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 92 publicaties
op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
- Relevant voor beantwoording van de uitgangsvraag
- Betreft primair (origineel) onderzoek of systematische review
- Studiepopulatie komt overeen met patiëntengroep waarvoor richtlijn bedoeld is (in grote lijn)
- Uitkomstmaten komen overeen met vooraf gekozen uitkomstmaten

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 12 studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens alle studies geëxcludeerd (zie
exclusietabel) en geen studies definitief geselecteerd.
Er zijn geen onderzoeken opgenomen in de literatuuranalyse.

Voor de uitgangsvragen twee en drie is vanwege praktische redenen geen nieuwe search
uitgevoerd. In 2013 is de KNOV-standaard ‘Opsporing foetale groeivertraging’ verschenen. Hierin
is voor de genoemde deelvragen twee en drie voor laag-risico zwangeren een systematische
literatuuranalyse verricht. De werkwijze, literatuursearch en evidence tabellen zijn te
raadplegen. De werkgroep heeft daarom besloten de resultaten van de literatuuranalyse en
conclusies hiervan integraal over te nemen. Aangezien deze voorliggende richtlijn voor een
andere doelgroep geschreven is heeft de werkgroep wel eigen overwegingen geformuleerd en
op basis daarvan is zij tot andere aanbevelingen gekomen.

2. routinematig verrichten van biometrie in het derde trimester:
Voor de search met relevante zoektermen en de selectie wordt verwezen naar:
http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/263/foetale-groeivertraging/
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3. meten symfyse-fundus hoogte
Voor de search met relevante zoektermen en de selectie wordt verwezen naar:
http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/263/foetale-groeivertraging/

Samenvatting literatuur
Uitgangsvraag 1:
Er zijn geen onderzoeken opgenomen in de literatuuranalyse.

Uitgangsvragen 2 en 3:
Voor de samenvatting van de literatuur voor uitgangsvraag twee en drie wordt verwezen naar de
KNOV-richtlijn foetale groeivertraging (KNOV, 2013).

Conclusies

1: Minder leven voelen
Er is geen bewijs dat routinematig vragen naar het voelen van
Geen
evidence

kindsbewegingen tijdens de prenatale controles foetale groeivertraging
opspoort bij een laag-risico zwangere.

2: Biometrie
Bij een foetale buikomvang <p10 varieert de sensitiviteit tussen 21-41%,
de specificiteit tussen 93-98% en de positief voorspellende waarde (PVW)
tussen 37-41% voor het opsporen van een geboortegewicht <p10.
De Reu 2008; David 1996; Harding 1995

Een eenmalige echo bij 34 weken spoort meer kinderen op met een
geboortegewicht <p10 dan een eenmalige echo bij 28 weken (sensitiviteit
respectievelijk 41% en 33%, PVW 52% en 41%).
Harding 1995
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3: Meten symfyse-fundus hoogte
Seriële symfyse-fundus metingen die zijn uitgezet op een curve presteren
beter in de opsporing van een geboortegewicht <p10 dan een eenmalige
meting ongeacht de zwangerschapsduur.

Harding 1995; Pattinson 1989; Roex 2012; Rogers 1985; Cnattingius 1985;
Jensen 1991; Jinasmita 1985; Mathai 1987; Rosenberg 1982; Stuart 1989

De sensitiviteit van seriële symfyse-fundus metingen die zijn uitgezet op
een curve voor het opsporen van een geboortegewicht <p10 varieert
tussen 41-85%, de specificiteit tussen 81-99%, de PVW tussen 21-75% en
de negatief voorspellende waarde (NVW) tussen 92 en 98 % in de laag
risico-populatie.

Pattinson 1989; Roex 2012; Rogers 1985; Cnattingius 1985; Jensen 1991;
Jinasmita 1985; Mathai 1987; Rosenberg 1982; Stuart 1989

Overwegingen
1. Is het routinematig uitvragen van verminderd leven voelen zinvol om foetale groeivertraging
tijdig op te sporen?
Er is geen literatuur waarin deze uitgangsvraag wordt beantwoord. In de geselecteerde literatuur
werd een associatie gevonden tussen minder kindsbewegingen waargenomen door de zwangere
en een slechte perinatale uitkomst, zoals foetale groeivertraging en foetale sterfte (Dutton,
2012; Olesen, 2004; Mangesi, 2007; Tveit, 2009). Echter deze studies werden geëxcludeerd
omdat de zwangere vrouwen zich tussentijds meldden met minder kindsbewegingen. Onze
uitgangsvraag (routinematig vragen bij prenatale controles) wordt hiermee dus niet
beantwoord.

Echter vanwege de relatie tussen vermindering van foetale kindsbewegingen en ernstige
pathologie, mogelijk leidend tot foetale sterfte, is de werkgroep van mening dat de zwangeren
geïnformeerd moeten worden over het patroon van kindsbewegingen en geïnstrueerd moeten
worden contact op te nemen met de zorgverlener wanneer het patroon afwijkt of minder
kindsbewegingen dan voorheen ervaren worden. Ook is de werkgroep van mening dat het
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routinematig uitvragen van het ervaren van kindsbewegingen vanaf een zwangerschapsduur
vanaf 24 weken zinvol is. Deze werkwijze sluit aan bij de huidige praktijk. KNOV & NVOG, 2013)
en diverse buitenlandse richtlijnen (BC Perinatal Health Program, 2010; NICE, 2008). Hoewel de
belasting hiervan niet hoog wordt ingeschat, kunnen zwangeren door deze instructie ongerust
worden en kunnen er hierdoor extra (onterechte) consulten nodig zijn. De werkgroep is van
mening dat dit bezwaar minder zwaar weegt dan de kans op opsporing van mogelijke ernstige
onderliggende pathologie.
2. Is het routinematig meten van de biometrie in het derde trimester van de zwangerschap zinvol
bij laag-risico zwangeren om foetale groeivertraging tijdig op te sporen?
De artikelen die over dit onderwerp zijn verschenen zijn gedateerd (1984-2008). Daarnaast is
niet altijd routinematig een (vroege) termijnecho verricht en zijn de echo apparatuur en techniek
in de loop van de jaren sterk verbeterd. In de studies varieert het interval tussen de metingen en
de bevalling. Sommige studies gebruiken de tweede trimester metingen, andere beperken zich
tot alleen derde trimester metingen. Tevens worden verschillende referentiestandaarden
gebruikt voor zowel de echo metingen als het geboortegewicht. Deze inconsequenties dragen bij
aan de verschillende voorspellende waarden en leiden tot een bijna onmogelijkheid om tot een
algemene gemeenschappelijke sensitiviteit te komen in een groot percentage van de groepen.
Daarnaast gaat een redelijke sensitiviteit (hoger afkappunt) samen met een hoger aantal valspositieven.
In deze richtlijn is slechts de waarde van een eenmalige echo in het derde trimester onderzocht
omdat deze vraagstelling recent op systematische wijze is onderzocht en er aanbevelingen zijn
geformuleerd voor de Nederlandse situatie (KNOV, 2013). Er zijn tekortkomingen in de studies
zoals boven beschreven of de conclusies zijn slechts op één studie gebaseerd. Daarom is de
werkgroep van mening dat er geen onderbouwing is voor het advies eenmalig biometrie in het
derde trimester uit te voeren tijdens de prenatale controles bij een laag-risico zwangere met als
doel foetale groeivertraging tijdig op te sporen.

3. Is het routinematig meten van symfyse-fundus hoogte zinvol bij laag-risico zwangeren om
foetale groeivertraging tijdig op te sporen?
Een aantal studies is gedateerd, niet overal heeft een termijnbepaling volgens huidige standaard
(door middel van een vroege echo) plaatsgevonden en criteria voor verdenking op foetale
groeivertraging zijn in de studies niet uniform. Verder komt uit de literatuurstudie een grote
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variatie in testeigenschappen naar voren. Deze variatie wordt verklaard door factoren als het
gebruik van verschillende definities, de manier van meten, het aantal zorgverleners dat
metingen verricht, de gebruikte curve, maternale factoren en de definitie van foetale
groeivertraging.
Bij seriële metingen varieert de sensitiviteit van symfyse-fundus metingen tussen 41-85% voor
het opsporen van een geboortewicht <p10; de specificiteit varieert tussen 81- 99%. Dit laatste
wil zeggen dat er een relatief laag aantal fout positieven is; van de 100 zwangeren is bij 1-19
zwangeren een onterechte verdenking op foetale groeivertraging. Echter de matige sensitiviteit
impliceert dat van de 100 zwangeren 59 zwangeren gemist kunnen worden met deze test. Voor
een eenmalige meting onderzocht Harding de testeigenschappen bij uiteenlopende
zwangerschapsduur met diverse referentiewaarden. De sensitiviteit varieert dan van 16-69% en
de specificiteit van 58-95%. De positief voorspellende waarde varieert voor de symfyse-fundusmeting van 19-30% (eenmalige meting van Harding) tot 21-75% in studies met seriële metingen
die zijn uitgezet op een curve. De negatief voorspellende waarde is bij alle geselecteerde
onderzoeken groot: 92- 98%.
Uit de literatuuranalyse blijkt dat bij laag-risico zwangeren seriële symfyse-fundus metingen
uitgezet op de curve de beste methode voor het monitoren van de foetale groei is. Echter de
testeigenschappen van deze test als screeningsinstrument zijn matig en er zijn belangrijke
bijkomende methodologische tekortkomingen in de studies. Daarnaast heeft het optimaal
uitvoeren van deze test grote consequenties voor de praktijk (trainen zorgverleners, beperkt
aantal zorgverleners, beschikbaarheid van curves). Mede gezien deze argumentatie en het feit
dat vervolgdiagnostiek met echo weinig belastend is en ook als diagnosticum ter beschikking
staat, is de werkgroep van mening dat het routinematig verrichten van seriële symfyse-fundus
metingen niet moet worden aangeboden.
Helaas is er geen gouden standaard voor het bepalen van de foetale grootte bij obstetrisch
onderzoek. De werkgroep is van mening dat de foetale groei middels bepaling van de symfysefundus hoogte en door schatting van de foetale grootte kan worden beoordeeld. Bij twijfel kan
een tweede methode gebruikt worden. Echoscopische meting van de foetale biometrie heeft als
tweede methode de voorkeur.
Gezien het belang van het opsporen van de te kleine foetus, dient dit obstetrisch onderzoek met
uiterste zorgvuldigheid te worden uitgevoerd.
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Aanbevelingen

Instrueer een zwangere wanneer contact op te nemen bij het ervaren van minder of veranderde
kindsbewegingen.
Vraag routinematig naar kindsbewegingen bij iedere prenatale controle vanaf 24 weken.
Controleer (uitwendig) of er sprake is van afwijkende foetale groei en voer alleen op indicatie
een derde trimester echo uit voor het opsporen van foetale groeivertraging.
Voer niet routinematig symfyse-fundus metingen uit bij een laag-risico zwangere.
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Hoofdstuk 5 Diabetes gravidarum
Inleiding
Diabetes gravidarum is gedefinieerd als diabetes die voor het eerst tijdens de zwangerschap
vastgesteld of manifest wordt. Diabetes gravidarum ontstaat in ongeveer 5% van alle
zwangerschappen. De aandoening gaat gepaard met een hoger risico op maternale en perinatale
complicaties zoals pre-eclampsie, macrosomie, schouderdystocie en neonatale hypoglykemie.
Een zo optimaal mogelijke glucoseregulatie vermindert het risico op deze complicaties
significant.

Bij de opsporing van diabetes gravidarum moet onderscheid gemaakt worden tussen screening
en diagnostiek. Screening vindt plaats bij asymptomatische zwangere vrouwen met
risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes gravidarum. Enkele belangrijke risicofactoren
zijn: diabetes gravidarum en/of macrosomie in de voorgeschiedenis, obesitas, positieve familie
anamnese, bepaalde etniciteit, onverklaarde intra-uteriene vruchtdood in de voorgeschiedenis
en polycysteus-ovariumsyndroom. Diagnostiek zal worden verricht wanneer een symptoom
optreedt zoals macrosomie, polyhydramnion, polydipsie en/of polyurie.

Bovenstaande is uitgebreid beschreven in de NVOG-richtlijn ‘Diabetes en Zwangerschap’, die
mede gebaseerd is op de NICE-guideline ‘Diabetes in Pregnancy’ (NVOG, 2010; NICE, 2008)
Uitgangsvraag
Welke plaats hebben de anamnese (routinematig uitvragen van klachten) en het diagnostisch
onderzoek tijdens de controles bij een laag-risico zwangere om diabetes gravidarum tijdig op te
kunnen sporen?
Om deze uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende twee vraagstellingen:
1. Is het routinematig uitvragen van klachten zoals polyurie en polydipsie zinvol voor het
opsporen van diabetes gravidarum?
2. Is routinematig echo-onderzoek (bepalen hoeveelheid vruchtwater en biometrie) zinvol
voor het opsporen van diabetes gravidarum?
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Relevante uitkomstmaten
Vaststelling van de diagnose diabetes gravidarum, large for gestational age (LGA) (macrosomie >
90e percentiel), hoog geboortegewicht (> 4000 gram en > 4500 gram), schouderdystocie.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
de prognostische waarde van het routinematig uitvragen van klachten en echo-onderzoek
(hoeveelheid vruchtwater en biometrie) voor de opsporing van diabetes gravidarum. De
zoekverantwoording is weergegeven onder tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie
leverde voor deelvraag 1 41 referenties en voor deelvraag 2 324 referenties op.

Hierna werden studies geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:


eenling zwangerschappen



routinematig uitvragen van klachten van polyurie en polydipsie



laag-risico zwangeren bij wie een echo werd verricht en waarbij op basis van de
hoeveelheid vruchtwater en/of biometrie aanvullende diagnostiek naar diabetes
gravidarum werd verricht



studie-populatie vergelijkbaar met de Nederlandse populatie



gedefinieerde uitkomstmaat



meer dan 100 vrouwen in de onderzoekspopulatie (wegens imprecisie)



vergelijkend onderzoek

Op basis van titel en abstract werden voor deelvraag een geen studies voorgeselecteerd en voor
deelvraag twee in eerste instantie dertien, waarvan na raadpleging van de volledige tekst, vier
studies definitief werden geselecteerd.
Resultaten
Voor de beantwoording van deelvraag twee werden vier studies opgenomen in de
literatuuranalyse. De evidence tabellen hiervan en beoordeling van de individuele studiekwaliteit
kunt u onder het tabblad Onderbouwing vinden.
Samenvatting literatuur
1. routinematig uitvragen van klachten zoals polyurie en polydipsie:
Er

werden

geen

studies

gevonden

die

voldeden

aan

de

selectiecriteria.
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Conclusie

Geen
evidence

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het routinematig (bij elke
zwangerschapscontrole) uitvragen van klachten van polyurie en/of
polydipsie die mogelijk passen bij diabetes gravidarum.

2. routinematig echo-onderzoek (bepalen hoeveelheid vruchtwater en biometrie):
Beschrijving studies
Twee prospectieve studies en een retrospectieve studie onderzochten de waarde van echoonderzoek in relatie tot de diagnose diabetes gravidarum (Perovic, 2012; Gojnic, 2012;
Grandjean, 1980). Een case-control studie onderzocht of routinematig echo-onderzoek zinvol is
voor het opsporen van diabetes gravidarum (Biggio, 1999).
Perovic et al. evalueerde de diagnostische accuratesse en efficiëntie van echoscopische
bevindingen (polyhydramnion en macrosomie) om diabetes gravidarum te detecteren (Perovic,
2012). De studiepopulatie in deze studie betrof hoog-risico zwangeren, waarmee de studie
eigenlijk niet voldoet aan de inclusiecriteria van deze uitgangsvraag. Toch was er één subgroep
die meegenomen kon worden, namelijk de groep zwangeren met een echoscopisch
polyhydramnion. Bij 29 zwangeren met een polyhydramnion werd gekeken hoe vaak er sprake
was van een gestoorde OGTT (i.e. diagnose zwangerschapsdiabetes) en wat de sensitiviteit en
specificiteit was van de echoscopische bevinding polyhydramnion om diabetes gravidarum op te
kunnen sporen. Gojnic et al. onderzocht laag-risico zwangere vrouwen (n= 280) die bij 28 weken
zwangerschapsduur een OGTT ondergingen (Gojnic, 2012). Tevens kregen deze vrouwen echoonderzoek bij 32, 34, 36 en 38 weken. De echoscopist was niet op de hoogte van de uitslag van
de eerder verrichte OGTT. Tijdens het echo-onderzoek werd naast de biometrie ook de
hoeveelheid vruchtwater gemeten. Van alle metingen werd de sensitiviteit en de specificiteit
berekend.
Biggio et al. onderzocht de gegevens van alle vrouwen, zwanger van een eenling, die een echoonderzoek hadden ondergaan tussen 1986 en 1996 om het vruchtwatervolume te bepalen
(Biggio, 1999). Vrouwen met een zwangerschapsduur van meer dan 20 weken en een
polyhydramnion (n=370) werden vergeleken met vrouwen die bij echoscopisch onderzoek een
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normale hoeveelheid vruchtwater hadden (n= 36.426). Er werd gekeken hoeveel van deze
vrouwen diabetes gravidarum ontwikkelden.

Uitkomsten studies
Polyhydramnion
In de studie van Perovic et al. hadden 12 van de 29 vrouwen (41,4%) uit de subgroep met een
polyhydramnion een gestoorde OGTT c.q. werd de diagnose diabetes gravidarum vastgesteld. De
overige vrouwen hadden een normale OGTT (Perovic, 2012).
In de studie van Biggio et al. hadden 72 vrouwen (19,5%) uit de polyhydramnion groep diabetes
gravidarum en uit de controle groep (vrouwen met een normale hoeveelheid vruchtwater) 1.156
vrouwen (3,2%) (Biggio, 1999).
De studie van Perovic et al. vond een relatief risico van 5,7 (95% BI: 2,3-14,4), P<0,0001. De
sensitiviteit en specificiteit van de echoscopische bevinding polyhydramnion als voorspeller voor
diabetes gravidarum was respectievelijk 51,5% en 84,4%. Zij vonden een relatief risico van 6,0
(95% BI: 4,6-7,5), P<0,001. De sensitiviteit en specificiteit was respectievelijk 19% en 97%
(Perovic, 2012).
Gojnic et al. vonden de hoogste sensitiviteit bij het meten van de hoeveelheid vruchtwater in de
34e week van de zwangerschap (87,2%) met een specificiteit van 71,8%. Het meten van het
vruchtwater in de 32ste week van de zwangerschap had de hoogste specificiteit (83,7%) met een
sensitiviteit van 67,9% (Gojnic, 2012).

Biometrie
Een prospectieve klinische studie en een retrospectieve studie onderzochten of routinematig
echo-onderzoek (biometrie) een voorspellende waarde heeft voor het opsporen van diabetes
gravidarum (Gojnic, 2012; Grandjean, 1980).
Gojnic et al. onderzochten laag-risico zwangere vrouwen (n= 280) die bij een zwangerschapsduur
van 28 weken een OGTT ondergingen (Gojnic, 2012). Bij het echo-onderzoek werden er
metingen gedaan van het onderhuids vetweefsel, de leverlengte en buikomtrek (AC-meting) van
de foetus; tevens werd de hoeveelheid vruchtwater gemeten (zie hiervoor bij polyhydramnion).
Van alle metingen werd de sensitiviteit en de specificiteit berekend. Omdat het in Nederland niet
gebruikelijk is om het onderhuids vetweefsel van de foetus en de leverlengte van de foetus te
meten worden deze uitkomstmaten niet meegenomen in de resultaten.
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Grandjean et al. includeerden in een retrospectieve studie 92 vrouwen met risicofactoren voor
het ontwikkelen van diabetes gravidarum (diabetes in de familie-anamnese, obesitas, eerder
kind met een geboortegewicht boven de 4500 gram of een onverwacht doodgeboren kind, te
hoge nuchtere glucose waarden of polyhydramnion) versus 21 vrouwen waarbij een buikomtrek
boven de 95ste percentiel werd gemeten. Uitkomstmaten waren het ontwikkelen van diabetes
gravidarum na de 32e zwangerschapsweek, de gezondheid van de neonaat en het
geboortegewicht (Grandjean, 1980).

Resultaten
Vaststellen van de diagnose zwangerschapsdiabetes
Van de 92 zwangere vrouwen in de studie van Grandjean et al. met risicofactoren voor het
ontwikkelen van diabetes gravidarum hadden 13 (14%) een gestoorde OGTT c.q.
zwangerschapsdiabetes. In de groep zwangeren met een kind met een afwijkende AC meting ( >
p95) waren dit 8 van de 21 (38%). Het verschil tussen beide groepen was statistisch significant
(P<0,05). In totaal ontwikkelden aldus 21 van de in totaal 113 vrouwen zwangerschapsdiabetes
(Grandjean, 1980).
Gojnic et al. vonden de hoogste sensitiviteit bij het meten van de buikomtrek (AC meting) van de
foetus in de 34e week (92,3%) met een specificiteit van 73,8%. Het meten van de buikomtrek van
de foetus in de 32ste week had de hoogste specificiteit (78,2%) met een sensitiviteit van 85,9%
(Goojnic, 2012).
Grandjean et al. vonden een sensitiviteit van 14% voor de zwangere vrouwen met risicofactoren
voor het ontwikkelen van diabetes gravidarum en 38% voor de groep zwangeren met een kind
met een AC meting (>p95) (Grandjean, 1980). De specificiteit kon niet uitgerekend worden
omdat te weinig data beschikbaar waren uit de studie.

Large for gestational age (macrosomie >90e percentiel)
In de studie van Grandjean et al. hadden in totaal 21 van de 113 vrouwen diabetes gravidarum.
Zeven van deze 21 vrouwen (33,5%) hadden een foetus met een buikomtrek ≤ 90 ste percentiel,
twee (9,5%) hadden een buikomtrek tussen de 90ste en 95ste percentiel en twaalf (57%) > 95 ste
percentiel (Grandjean, 1980).

Hoog geboortegewicht en schouderdystocie
Hiervoor waren in de studies geen gegevens voorhanden.
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Bewijskracht van de literatuur
Voor

de

uitkomstmaten:

vaststellen

van

de

diagnose

zwangerschapsdiabetes

(vruchtwater/biometrie), large for gestational age (macrosomie > 90e percentiel) is de
bewijskracht laag omdat het observationele studies betreft. De bewijskracht werd verder met
één punt verlaagd in verband met de kleine onderzoeksgroepen (imprecisie), resulterend in een
zeer lage bewijskracht.
Conclusies

Zeer Laag
GRADE

De sensitiviteit en specificiteit van een polyhydramnion om diabetes
gravidarum op te sporen met echo-onderzoek ligt respectievelijk tussen
19% – 87,2% en 71,8 - 97%.
Perovic 2012; Gojnic 2012; Biggio 1999

Zeer Laag
GRADE

De sensitiviteit van het meten van de buikomtrek (AC meting) om
diabetes gravidarum op te sporen is bij een AD van 34 weken het beste
(92,3%), met een specificiteit van 73,8%. Het meten van de buikomtrek
(AC meting) van de foetus in de 32ste week had de beste specificiteit
(78,2%) met een sensitiviteit van 85,9%.
Gojnic 2012

Zeer Laag
GRADE

Een AC meting > 95ste percentiel was aanwezig bij 66,7% van de foetus bij
die vrouwen met diabetes gravidarum (P<0,05).
Grandjean 1980

Zeer Laag
GRADE

De bevinding van een foetale buikomtrek (AC meting) > p95 is een betere
maat voor het voorspellen van diabetes gravidarum in vergelijking met de
algemene maternale risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes
gravidarum.
Grandjean 1980

Overwegingen
Wetenschappelijke onderbouwing voor het routinematig uitvragen van polyurie en/of polydipsie
bij een zwangere met een vooraf ongecompliceerde zwangerschap met het doel (tijdig) diabetes
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gravidarum op te sporen ontbreekt. Indien een zwangere zelf met deze klacht(en) komt lijkt het
verstandig nadere diagnostiek naar diabetes gravidarum met een OGTT te verrichten.

De diagnose polyhydramnion blijkt zes keer vaker (RR 6,0) aanwezig te zijn bij vrouwen met
zwangerschapsdiabetes dan bij vrouwen met een normale hoeveelheid vruchtwater. Deze
bevinding ondersteunt het advies uit de NVOG-richtlijn ‘Diabetes en zwangerschap’ dat in het
geval van aanwezigheid van het symptoom polyhydramnion gericht diagnostisch onderzoek met
een OGTT verricht moet worden naar de aanwezigheid van diabetes gravidarum bij deze
zwangeren (NVOG, 2010). Omgekeerd is de sensitiviteit en specificiteit van een polyhydramnion
om diabetes gravidarum op te sporen respectievelijk 51,5 – 87,2% en 71,8 - 84,4%.

Uit de literatuur volgt dat de waarde van het meten van de foetale buikomtrek (AC meting) een
hoge sensitiviteit heeft. Het meten van de AC tijdens de 32e week van de zwangerschap heeft de
voorkeur gezien de meest optimale combinatie van sensitiviteit en specificiteit bij die
zwangerschapsduur (respectievelijk 89,7% en 77,7%).

Tevens kan worden geconcludeerd dat een AC meting >P95 c.q. macrosomie een betere
voorspeller is voor de diagnose diabetes gravidarum dan de genoemde maternale risicofactoren
voor het ontwikkelen van diabetes gravidarum. Echter ook dit is gebaseerd op zeer lage
bewijskracht. Ook dit gegeven ondersteunt het advies van eerder genoemde NVOG-richtlijn
‘Diabetes en zwangerschap’ om bij een AC meting >P95 c.q. macrosomie gericht diagnostisch
onderzoek met een OGTT te verrichten.

Deze conclusies zouden kunnen worden uitgelegd als pleidooi voor meer en routinematig
echografisch onderzoek waarbij hoeveelheid vruchtwater en met name de foetale buikomtrek
vooralsnog het meest van belang lijken te zijn. Tegenwerpingen tegen een dergelijke strategie
zijn: de relatief lage sensitiviteit en specificiteit van dergelijke bepalingen voor het opsporen van
zwangerschapsdiabetes en het relatief lage bewijs waarop dit gebaseerd is. Tenslotte wordt het
kostenaspect hierin niet meegenomen, maar is niet onbelangrijk om te noemen.

Samenvattend is duidelijk dat, voor zover er bewijs te vinden is voor het doen van diagnostische
bepalingen, dit gebaseerd is op zeer laag bewijs. Hoewel de complicatie diabetes gravidarum
toch zeer vaak voorkomt, ontbreken goede studies naar dit onderwerp. Dit maakt de adviezen
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slechts van relatieve waarde. Het vastgestelde kennishiaat bij deze toch zeer vaak voorkomende
zwangerschapscomplicatie is opvallend.
Aanbevelingen

Vraag niet routinematig naar klachten van polyurie en/of polydipsie tijdens de prenatale
controles.

Voer geen routinematig echo-onderzoek uit (bepalen hoeveelheid vruchtwater en
buikomtrek) om diabetes gravidarum op te sporen.

Verricht diagnostisch onderzoek met een OGTT bij vaststellen van een polyhydramnion.

Verricht diagnostisch onderzoek met een OGTT bij vaststellen van een foetale buikomtrek
(AC) >P95.
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Hoofdstuk 6 - Dreigende vroeggeboorte
Inleiding
In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren voor de 37e zwangerschapsweek, waarvan
1.500 zwangeren door spontane vroeggeboorte voor de 32e week. Spontane vroeggeboorte is
niet alleen de belangrijkste oorzaak van neonatale morbiditeit en mortaliteit in Nederland, maar
ook van complicaties bij het kind op de lange termijn (Lams, 1998).
In de huidige praktijk wordt overwogen om bij vrouwen die eerder preterm bevallen zijn tijdens
een nieuwe zwangerschap te screenen op bacteriële vaginose en asymptomatische bacteriurie,
de cervixlengte te meten en fibronectine te bepalen (NVOG, 2007). Echter er is sprake van een
grote praktijkvariatie hierin.
De wetenschappelijke literatuur die ten grondslag ligt aan de NVOG-richtlijn ‘Preventie recidief
spontane vroeggeboorte’ is niet geheel toepasbaar op de populatie laag-risico zwangeren
waarvoor voorliggende richtlijnmodule bedoeld is. Wel wordt in de NVOG-richtlijn geschreven
dat over routinematige screening op bacteriële vaginose en asymptomatische bacteriurie bij
laag-risico zwangeren geen goede gegevens voorhanden zijn. Daarnaast is een aantal
Australische

en

Canadese

richtlijnen

gepubliceerd,

waarin

cervixlengtebepaling

bij

asymptomatische zwangeren voor de opsporing van vroeggeboorte niet wordt aanbevolen
(SMFM, 2012;Lim, 2012).
In Nederland werd onlangs de Triple-P studie uitgevoerd. Dit is een prospectieve observationele
consortiumstudie waarbij in een laag-risico populatie de effectiviteit van screening op
vroeggeboorte met een transvaginale echoscopische cervixlengtemeting bij 20 weken is
geëvalueerd. Deze studie is echter nog niet gepubliceerd. Na publicatie zal deze studie moeten
worden toegevoegd aan de resultaten van deze uitgangsvraag.

Naast diagnostisch onderzoek is het optreden van klachten die kunnen wijzen op een dreigende
vroeggeboorte (harde buiken, bloedverlies, vochtverlies of afscheiding) van belang voor het
opsporen van een dreigende vroeggeboorte; ook hiervoor werd een uitgangsvraag
geformuleerd.

In dit hoofdstuk wordt de vereiste prenatale zorg voor laag-risico zwangeren beschreven om een
dreigende vroeggeboorte op te kunnen sporen om zo de maternale en neonatale complicaties te
kunnen voorkomen.
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Uitgangsvraag
Welke plaats heeft de anamnese en diagnostiek tijdens de controles bij een laag-risico zwangere
om een dreigende vroeggeboorte tijdig op te kunnen sporen?

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen:
1. Is routinematige diagnostiek naar een asymptomatische bacteriurie zinvol om een
dreigende vroeggeboorte tijdig op te kunnen sporen?
2. Is routinematige diagnostiek naar een bacteriële vaginose zinvol om een dreigende
vroeggeboorte tijdig op te kunnen sporen?
3. Is het routinematig meten van de cervixlengte met echo zinvol om een dreigende
vroeggeboorte tijdig op te kunnen sporen?
4. Is routinematig uitvoeren van een fibronectinetest zinvol om een dreigende
vroeggeboorte tijdig op te kunnen sporen?
5. Is het routinematig uitvragen van klachten zinvol om een dreigende vroeggeboorte tijdig
op te kunnen sporen?

Relevante uitkomstmaten
De werkgroep acht de volgende uitkomstmaten voor de besluitvorming kritiek:
Maternaal: sectio caesarea.
Foetaal/Neonataal: neonatale sterfte (IUVD en perinatale sterfte), vroeggeboorte (< 34 wk.; < 37
wk.), small for gestational age (SGA; < 10e percentiel), laag geboortegewicht (< 2500 gr, < 1500
gr, < 1000 gr) en NICU opname.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
routinematige diagnostiek naar: asymptomatische bacteriurie, bacteriële vaginose, verkorte
cervixlengte, uitvoeren van de fibronectinetest en het uitvragen van klachten voor tijdige
opsporing van vroeggeboorte. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad
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Verantwoording.
De literatuurzoekactie leverde voor de vraagstelling een 146, voor twee 741, voor drie 60, voor
vier 26 en voor vijf 60 publicaties op.
Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:


eenling zwangerschappen



laag-risico zwangeren die werden gescreend op asymptomatische bacteriurie, bacteriële
vaginose, cervixlengtemeting, fibronectinebepaling en/of klachten



van toepassing op de vraagstelling



vergelijkbaar met de Nederlandse populatie



gedefinieerde uitkomstmaat



meer dan 100 vrouwen in de onderzoekspopulatie (wegens imprecisie)



vergelijkend onderzoek

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie voor de vraagstellingen studies
voorgeselecteerd; voor vraag een 27 studies, voor twee 37 studies, voor drie 21 studies, voor
vier 17 studies en voor vijf 4 studies. Na raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens 26
studies voor vraag 1, 36 studies voor twee, 18 studies voor drie, 25 studies voor vier en drie
studies voor vijf geëxcludeerd (zie exclusietabel).
Er werd één studie definitief geselecteerd die antwoord geeft op de vragen een, twee en vier
(Honest, 2009).
Voor vraagstelling drie werden drie studies definitief geselecteerd.
Voor de vraagstellingen een tot en met vier werden alleen studies gevonden waarin de vooraf
vastgestelde uitkomstmaten ‘vroeggeboorte < 34 weken’ en ‘vroeggeboorte < 37 weken’
onderzocht werden. Deze studies beoordeelden de accuratesse van de desbetreffende test als
voorspeller van vroeggeboorte.
Voor vraag vijf is één studie definitief geselecteerd, maar deze gaat alleen over de klacht
bloedverlies (Hackney, 2010). Over de klachten van harde buiken, vochtverlies en afscheiding
zijn geen studies gevonden die voldoen aan de selectiecriteria en is dus ook niets definitief
geselecteerd.
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Resultaten
Vier onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. Omdat de studie van Honest et al. een
Health Technology Assessment (HTA) van de Cochrane betreft wordt voor de beoordeling van de
studiekwaliteit verwezen naar de bijlagen van de studie zelf (tevens te vinden in aanverwante
producten) (Honest, 2009). De evidence tabel van andere studies en beoordeling van die
studiekwaliteit kunt u onder het tabblad Onderbouwing vinden.

Samenvatting literatuur

1. Is routinematige diagnostiek naar een asymptomatische bacteriurie zinvol om een dreigende
vroeggeboorte tijdig op te kunnen sporen?

Beschrijving studies
Er is één systematische review van observationele studies die heeft gekeken of screening bij
zwangeren op een asymptomatische bacteriurie een voorspellende waarde heeft voor het
opsporen van spontane vroeggeboorte (Honest, 2009). De systematische review includeerde 26
studies (N=66.824) die de diagnostische accuratesse van een middenstroom urinekweek
evalueerden voor het screenen op spontane vroeggeboorte (< 37 weken zwangerschapsduur).
Drie van de geïncludeerde studies (N=11.520) evalueerden alleen de accuratesse voor groep B
streptokokken urineweginfecties (Moller, 1984; McDonald, 1989; White, 1984). De review
vermeldt dat 22 studies eenling zwangerschappen hebben geïncludeerd. Bij één studie betrof
het laag-risico zwangeren en bij drie andere studies betrof het vrouwen die bij de eerste controle
asymptomatisch waren wat betreft symptomen van urineweginfectie. Drie van de 26 studies zijn
uitgevoerd in landen met een laag- of midden inkomen (Polen (n= 192), Turkije (n= 186) en
Saoedi-Arabië (n= niet bekend)) (Uncu, 2002; Kibucki, 1976; Abduljabbar, 1991). De overige 23
studies zijn uitgevoerd in landen met een hoog inkomen. Twee van de 26 studies herhaalden de
diagnostische test wanneer deze een positieve uitslag te zien gaf (Wren, 1969; Uncu, 2002). In
de andere studies werd de test eenmalig uitgevoerd. In de review werd gekeken hoe vaak
spontane vroeggeboorte voor een zwangerschapsduur van 37 weken voorkwam bij een
positieve dan wel negatieve diagnostische test. Dit werd uitgedrukt in de positieve likelihood
ratio en negatieve likelihood ratio; in de review worden de volgende afkapwaarden gehanteerd.
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De werkgroep is van mening dat dit goede afkappunten zijn en neemt deze dan ook over.

Resultaten
Vroeggeboorte (< 37 weken)
De review van Honest et al. heeft alleen gekeken naar de uitkomstmaat ‘spontane
vroeggeboorte’ (Honest, 2009). Drieëntwintig studies uit de systematische review hebben deze
uitkomstmaat onderzocht. Screening naar asymptomatische bacteriurie laat een grote variatie in
de accuratesse zien van de voorspellende waarde op een spontane vroeggeboorte. De positieve
likelihood ratio varieert van 0,10 (95% BI 0,01-1,70) tot 3,83 (95% BI 2,22-6,59) en de negatieve
likelihood ratio van 0,43 (95% BI 0,19-0,94) tot 1,17 (95% BI 0,64-2,13). Zie onderstaande figuur.
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Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht van de literatuur over asymptomatische bacteriurie en het optreden van
vroeggeboorte is laag omdat het een systematische review van observationele studies betreft.

Alle geïncludeerde studies hadden een matige studieopzet. In alle studies was de blindering
onduidelijk of afwezig, zes studies maakten gebruik van ‘consecutive enrolment’ en negen
studies waren prospectief. Daarnaast zijn drie studies uitgevoerd in landen met een laag
inkomen of niet-Westerse Landen. (Uncu 2002; Kubicki 1976; Abduljabbar 1991). Deze studies
zijn niet representatief voor de Nederlandse situatie waardoor er sprake is van indirectheid.

Vanwege beperkingen in studieopzet, indirectheid en het feit dat de accuratesse van urine
bacteriekweken een indirecte uitkomstmaat is voor de effectiviteit van routinematige
diagnostiek is de bewijskracht van de literatuur met één niveau verlaagd van ´laag´ naar ´zeer
laag´.
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Conclusies
Vroeggeboorte (< 37 weken)

Het verrichten van een kweek uit middenstroom urine voor het opsporen van
asymptomatische bacteriurie is een onbetrouwbare test als voorspeller van
zeer
GRADE

laag

spontane vroeggeboorte bij een laag-risico zwangere.

Wren 1969; Robertson 1968; Uncu 2002; Layton 1964; Versi 1997; Patrick 1967;
Schieve 1994; LeBlanc 1964; Gold 1966; Kass 1962; Hoja 1964; Stuart 1965;
Henderson 1965; Low 1964; Forkman 1964; Kincaid-Smith 1964; Schamadan 1964;
Whallay 1965; Sleigh 1964; Norden 1965; Kubicki 1976; Bryant 1964; Adbuljabbar
1991

Overwegingen
Uit de literatuur blijkt dat het gebruik van een middenstroom urine kweek niet tot matig
betrouwbaar is voor het voorspellen van spontane vroeggeboorte.
De bewijskracht van de literatuur over asymptomatische bacteriurie en het optreden van
vroeggeboorte is zeer laag, omdat er sprake was van een matige studieopzet waarbij de
blindering onduidelijk of afwezig was. Bovendien zijn studies uitgevoerd in niet-Westerse landen
met een laag inkomen meegenomen in de analyse. Deze populatie is niet representatief voor de
Nederlandse populatie. De heterogeniteit van de studies is groot, waarbij er wel een ‘gepoold’
effect wordt aangetoond.

De praktijk wijst uit dat de diagnostiek naar asymptomatische bacteriurie inspanningen en
kosten (circa 25 euro per urinekweek) met zich meebrengt. Tevens kan het testen leiden tot
extra zorgen en onrust bij de zwangere.
Er zijn momenteel geen studies die onderzocht hebben of routinematig screenen meer
zwangeren met asymptomatische bacteriurie identificeert. De studie van Honest laat tevens zien
dat de relatie tussen aanwezigheid van asymptomatische bacteriurie en optreden van spontane
vroeggeboorte niet zondermeer gelegd kan worden (Honest, 2009). Daarnaast zijn er diverse
richtlijnen die betwijfelen of behandeling ervan het risico op vroeggeboorte vermindert, ook al
worden er meer zwangeren opgespoord met asymptomatische bacteriurie (NICE, 2008; NVOG,
2007). De werkgroep is dan ook van mening dat routinematige diagnostiek naar een
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asymptomatische bacteriurie niet zinvol is voor het tijdig opsporen van een dreigende
vroeggeboorte. De werkgroep pleit wel voor meer en gedegen onderzoek naar dit onderwerp.

Aanbeveling

Test niet routinematig op asymptomatische bacteriurie om een dreigende vroeggeboorte
tijdig op te kunnen sporen.

2. Is routinematige diagnostiek naar bacteriële vaginose zinvol om een dreigende vroeggeboorte
tijdig op te kunnen sporen?

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Er is één systematische review met meta-analyse van observationele studies die gekeken heeft
of screening bij zwangeren op bacteriële vaginose een voorspellende waarde heeft voor het
opsporen van spontane vroeggeboorte (Honest, 2009). Deze studie evalueerde de diagnostische
accuratesse van een eenmalig gram-gekleurd uitstrijkje in het 2e trimester van de zwangerschap
(Nugent score en Amsel criteria) en een serie gram-gekleurde uitstrijkjes (Nugent score en Amsel
criteria).
In deze literatuuranalyse zijn alleen de asymptomatische zwangeren meegenomen uit de
systematische review (17 studies; n= 33.628). De drie studies die de Spiegel’s criteria gebruikten
zijn in de systematische review niet meegenomen in de resultaten van het ‘gepoolde’ effect. De
resultaten van één ongepubliceerde studie (Cauci, 2003) zijn wél meegenomen in het gepoolde
effect van de ‘Amsel criteria; eenmalige test in het 2e trimester’, maar de studie is óók niet
opgenomen in de evidence tabel van de systematische review.
Drie van de 17 studies zijn uitgevoerd in niet-Westerse landen (Govender, 1996 (Zuid Afrika; n=
168); Purwar, 2001 (Indië; n= 938); Riduan, 1993 (Indonesië; n=490 )); de overige 12 studies zijn
uitgevoerd in Italië, de VS, Engeland, Canada, Spanje en Israël. In de systematische review werd
gekeken hoe vaak spontane vroeggeboorte voor 37 weken zwangerschapsduur voorkwam bij
een positieve dan wel negatieve diagnostische test. Dit werd uitgedrukt in de positieve likelihood
ratio en de negatieve likelihood ratio; in de review worden de volgende afkapwaarden
gehanteerd:
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De werkgroep is van mening dat dit goede afkappunten zijn en neemt deze dan ook over.

* Bij de Nugent-score worden in een gram preparaat de aantalen lactobacillen (0-4 punten),
Gardnerella ( 0-4 punten) en gram-negatieve staven (0-2 punten) geteld. De score loopt dus van
0-10. Een score van 7 of meer wordt als positief beschouwd.

* Amsel criteria: minstens drie van de volgende vier criteria dienen aanwezig te zijn: een nietbrokkelige vaginale afscheiding, een pH van de afscheiding > 4,5, een positieve aminetest en de
aanwezigheid van ’clue’-cellen.

Resultaten
Vroeggeboorte (< 37 weken)
Honest et al. hebben alleen beoordeeld op de uitkomstmaat vroeggeboorte (< 37 weken)
(Honest, 2009). Twaalf studies uit deze systematische review hebben deze uitkomstmaat
onderzocht in relatie tot een enkele bepaling van de Nugent score (Oakeshott, 2004; Crane,
1999; De Seta, 2005; Govander, 1996; Gratacos, 1998; Helou, 1996; Hillier, 1995: Klebanoff,
2001; Purwar, 2001; Balu, 2003; Riduan, 1993; Mascagni, 2004). Het ‘gepoolde’ effect
(N=26.139) geeft een positieve likelihood ratio van 1,77 (95% BI 1,03-3,03) en een negatieve
likelihood ratio van 0,80 (95% BI 0,69-0,93) (zie onderstaande figuur).
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Drie studies uit de systematische review hebben deze uitkomstmaat onderzocht met seriële
bepalingen van de Nugent score (Gratacos Helou, 1996; Riduan, 1993). Het ‘gepoolde’ effect
(N=1.525) resulteert in een negatieve likelihood ratio van 0,94 (95% BI 0,86 – 1,02). Voor de
positieve likelihood ratio wordt een gepoold effect gevonden van 1,38 (95% BI 0,92 – 2,07) (zie
onderstaande figuur).
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Drie studies uit de systematische review hebben deze uitkomstmaat onderzocht in relatie tot
een eenmalige Amsel score (niet gepubliceerde data, waren niet opgenomen in de evidence
tabel van de systematisch review) (Crane, 1999; Thorsen, 1996; Cauci, 2003). Het samengestelde
ofwel gepoolde effect resulteert in een negatieve likelihood ratio van 1,02 (95% BI 0,96 – 1,08).
Voor de positieve likelihood ratio wordt een gepoold effect gevonden van 0,92 (95% BI 0,64 –
1,32). Zie onderstaande figuur.

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht van de literatuur over bacteriële vaginose en het optreden van vroeggeboorte is
laag omdat het een systematische review van observationele studies betreft.

Alle geïncludeerde studies hadden een matige studieopzet, daarnaast betreft het hier indirect
bewijs omdat de effectiviteit van routinematige diagnostiek niet is onderzocht maar de
accuratesse van de test in relatie tot de uitkomst ‘spontane vroeggeboorte’. Om deze redenen is
de bewijskracht van de literatuur met één niveau verlaagd van ´laag´ naar ´zeer laag´.
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Conclusies

Vroeggeboorte (< 37 weken)
Het eenmalig testen bij een laag risico zwangere op bacteriële vaginose in
het 2e trimester van de zwangerschap met de Nugent score is
zeer laag

onbetrouwbaar als voorspeller voor spontane vroeggeboorte

GRADE
Oakeshott 2004; Crane 1999; De Seta 2005; Govander 1996; Gratacos
1998; Helou 1996; Hillier 1995; Klebanoff 2011: Purwar 2001; Balu 2003;
Riduan 1993; Gratacos 1998; Helou 1996; Riduan 1993

Vroeggeboorte (< 37 weken)

zeer laag
GRADE

Het serieel testen bij een laag-risico zwangere op bacteriële vaginose in
het 2e trimester van de zwangerschap met de Nugent score is
onbetrouwbaar als voorspeller voor spontane vroeggeboorte.
Gratacos 1998; Helou 1996; Riduan 1993

Vroeggeboorte (< 37 weken)

zeer laag
GRADE

Het eenmalig testen bij een laag risico zwangere op bacteriële vaginose in
het 2e trimester van de zwangerschap met de Amsel criteria is
onbetrouwbaar als voorspeller voor spontane vroeggeboorte.
Crane 1999; Thorsen 1996; Cauci 2003

Overwegingen
Uit de literatuur blijkt dat testen op bacteriële vaginose niet tot matig betrouwbaar is in het
voorspellen van spontane vroeggeboorte. De bewijskracht van de literatuur over bacteriële
vaginose en het optreden van vroeggeboorte is zeer laag omdat het een systematische review
van observationele studies betreft, waarbij onder andere sprake was van een matige studieopzet
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en onduidelijke of afwezige blindering. Bovendien is de heterogeniteit van de studies opvallend,
waarbij er wel een samengesteld effect wordt getoond.
De praktijk wijst uit dat de diagnostiek naar bacteriële vaginose inspanningen en kosten (circa 25
euro per preparaat) met zich meebrengt. Tevens kan het testen leiden tot extra zorgen en onrust
bij de zwangere vrouw.
De werkgroep is dan ook van mening dat routinematige diagnostiek naar een bacteriële vaginose
niet zinvol is om een dreigende vroeggeboorte tijdig op te kunnen sporen. De werkgroep pleit
voor meer en gedegen onderzoek naar dit onderwerp.

Aanbeveling

Test niet routinematig op bacteriële vaginose om een dreigende vroeggeboorte tijdig op te
kunnen sporen.

3. Is het routinematig meten van de cervixlengte met echo zinvol om een dreigende
vroeggeboorte tijdig op te kunnen sporen?

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Er werden drie systematische reviews geïncludeerd die de relatie tussen cervixlengte en de kans
op het optreden van vroeggeboorte bestudeerden.
In de systematische review van Honest et al. werd tot 2002 gekeken naar observationele studies
van asymptomatische en symptomatische zwangeren waarbij met vaginale echoscopie de
cervixlengte werd beoordeeld en waarvan de zwangerschapsduur bij de bevalling bekend was
(Honest, 2003). Er werd een subgroepanalyse gedaan van de studies over asymptomatische
zwangeren met een eenling zwangerschap, deze bevatte 18 studies (n=26.474). De meeste
cervixlengtemetingen werden uitgevoerd tussen de 20-24 weken zwangerschap (spreiding 7-31
weken). Van de 18 studies waren 5 studies onder vrouwen met een vroeggeboorte in de
voorgeschiedenis (n=1224).
Domin et al. hebben tot 2007 gezocht naar publicaties over asymptomatische zwangeren met
een eenling zwangerschap waarbij in het tweede trimester, voor 24 weken, met vaginale
echoscopie de cervixlengte werd beoordeeld en de zwangerschapsduur bij de bevalling bekend
was (Domin, 2010). Er werden 23 studies geïncludeerd (n=26.792), waarvan 17 zwangeren
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includeerden met een verhoogd risico op een vroeggeboorte, of een combinatie van laag- en
hoog-risico.
In de review van Leitich et al. werden Engelstalige studies tot en met 1998 geïncludeerd, waarin
bij zwangeren met staande vliezen de cervixlengte werd gemeten en de correlatie met
vroeggeboorte werd bepaald (Leitich, 1999). Er werden zes studies geïncludeerd met laag-risico
asymptomatische zwangeren (n=3.694).

Resultaten
In de drie geïncludeerde studies werd alleen gekeken naar de vooraf vastgestelde uitkomstmaat:
vroeggeboorte (< 34 weken.; < 37 weken).

Vroeggeboorte (< 34 weken; < 37 weken)
Honest et al. heeft met een random effect model de uitkomsten samengevat per
zwangerschapsduur en per afkapwaarde (cervixlengte in mm) (Honest, 2003). De meeste
geïncludeerde studies beschreven een meting < 20 weken zwangerschapsduur met een
afkapwaarde van 25 mm en spontane vroeggeboorte < 34 weken. Hierbij was de LR+ 6,29 (95%
BI 3,29 – 12,02) en de LR- 0,79 (95% BI 0,65–0,95).
Zij gaan uit van een algemeen populatierisico van 4,1% op een spontane vroeggeboorte < 34
weken. Hiermee vergroot de test de waarschijnlijkheid op een vroeggeboorte bij < 34 weken,
met een afkapwaarde van 25 mm, gemeten voor 20 weken naar 21,2% (95% BI 12-34). Wanneer
de meting wordt uitgevoerd na 24 weken is dit 14,3% (95% BI 12-17%).
Domin et al. hebben een meta-analyse uitgevoerd (Domin, 2010). Hiermee concludeerden zij
een gepoolde sensitiviteit van 33,3% en specificiteit van 95,9%. Hier was de LR+ 6,3 en LR- 0,65
voor een spontane vroeggeboorte < 35 weken en een afkapwaarde van 25 mm. De test gaf
betere resultaten voor een lagere afkapwaarde (< 20 mm, < 35 weken, sensitiviteit 22,1%,
specificiteit 98,2%, LR+ 12.4 (BI NA), LR- 0,74 (BI NA)). Domin et al. hebben, om de invloed van
heterogeniteit op de resultaten uit te sluiten, gestratificeerd. Voor laag-risico vrouwen is de
sensitiviteit 40%, de specificiteit 96%, helaas zijn hier geen LRs bij berekend.
In de systematische review van Leitich et al. werd onderscheid gemaakt tussen een vroege (2024 weken) en een late (27-32 weken) echografische bepaling van de lengte van de cervix
(Leitich, 1999). De optimale afkapwaarde van deze lengte was 25-35 mm bij de vroege echo’s en
gaf een sensitiviteit van 33-54% en een specificiteit van 73-91%. Bij de late echo’s was de
afkapwaarde 25-39 mm en betrof de sensitiviteit 63-76% en de specificiteit 59-69%.
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Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht van de literatuur over het routinematig screenen van de cervixlengte van
asymptomatische zwangeren en het optreden van vroeggeboorte is laag omdat bestudeerde
systematische reviews observationele studies betreffen (Honest, 2003; Domin, 2010; Leitich
1999).
De systematische reviews betroffen niet altijd laag-risico zwangeren, een deel van de populatie
had bijvoorbeeld een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis. Daarnaast zijn in de studies
beperkingen in studieopzet aan te wijzen (inclusie, loss to follow up, confounding, in nietwesterse landen uitgevoerd). Vanwege deze beperkingen is op basis van indirectheid en
studiebeperkingen de bewijskracht van de literatuur met één niveau verlaagd van ´laag´ naar
´zeer laag´.

Conclusie

Vroeggeboorte (< 34 weken; < 37 weken)
Het echoscopisch meten van de cervixlengte bij een zwangerschapsduur
Zeer lage

van < 20 weken en een afkapwaarde van < 25 mm selecteert een

GRADE

populatie met een hoger risico op vroeggeboorte.

Honest 2003; Domin 2010; Leitich 1999

Overwegingen
Het optreden van vroeggeboorte kan ernstige complicaties tot gevolg hebben; daarom is het
gewenst een goede voorspelbare test te ontwikkelen. Over het meten van de cervixlengte ter
predictie van vroeggeboorte is geen hoog kwalitatieve literatuur beschikbaar. De beschreven
drie reviews zijn het meest van toepassing op de Nederlandse populatie en van de hoogst
beschikbare kwaliteit. Zoals de gradering al laat zien zijn hier veel vraagtekens bij te zetten. Veel
studies betreffen deels vrouwen met een eerdere vroeggeboorte of andere factoren die de kans
op vroeggeboorte verhogen. De methode van cervixlengtemeting is niet altijd omschreven, de
afkapwaarden zijn wisselend, de follow-up is niet altijd compleet. Het meten van een
cervixlengte heeft een hoge intra- en interobserver-variabiliteit, waarmee rekening gehouden
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moet worden bij de interpretatie van de resultaten. In deze literatuursearch is gekozen om
alleen naar systematische reviews te kijken.

De werkgroep is van mening dat de echoscopische cervixlengtemeting een eenvoudig
uitvoerbare test is met verwaarloosbare risico’s en lage kosten. Momenteel zijn er nog veel
onduidelijkheden over de effectiviteit van de behandeling van asymptomatische zwangeren met
een verkorte cervix.
In een laag-risico populatie is het aantal uit te voeren cervixlengtemetingen om één
vroeggeboorte te voorkomen waarschijnlijk hoog, in de orde van enkele honderden. Gezien de
beperkte kwaliteit van de beschikbare literatuur en de genoemde kanttekeningen dient
routinematige cervixlengtemeting naar mening van de werkgroep momenteel niet aanbevolen
te worden.

Aanbeveling

Meet niet routinematig de cervixlengte om een dreigende vroeggeboorte tijdig op te kunnen
sporen.

4. Is routinematig uitvoeren van een fibronectinetest zinvol om een dreigende vroeggeboorte tijdig
op te kunnen sporen?

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Er is één Health Technology Assessment studie die gekeken heeft naar de effectiviteit van
screenen voor het opsporen van spontane vroeggeboorte door verschillende interventies
(Honest, 2009). Hierin heeft een systematische search plaatsgevonden tot en met september
2005. Er is een subgroepanalyse gedaan voor asymptomatische zwangeren met een eenling
zwangerschap. Voor de interventie fibronectinetest werden 18 studies (cohorts of case-control
studies) meegenomen in de systematische review (n= 18.696 vrouwen). In alle studies werden
cervicovaginale samples genomen van de fornix posterior of de cervix (voor 23 weken
zwangerschapsduur). Er waren 7 studies die over de accuratesse van de fibronectinetest
rapporteerden voor het voorspellen van spontane vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur <
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34 weken; 15 studies rapporteerden bij een zwangerschapsduur < 37 weken. Door middel van
een meta-analyse werd de likelihood ratio gegenereerd met een random effect model.
De uitkomsten in de HTA-studie waren: spontane vroeggeboorte bij < 34 weken
zwangerschapsduur en < 37 weken zwangerschapsduur; binnen 24 uur, 48 uur of binnen 7-10
dagen optreden van maternale of neonatale morbiditeit of mortaliteit en NICU opname.

Resultaten
In de HTA-studie is niet gekeken naar de volgende vooraf vastgestelde uitkomstmaten: sectio
caesarea, small for gestational age (SGA; <10e percentiel), laag geboortegewicht (< 2500 gr, <
1500 gr, < 1000 gr) (Honest, 2009).
Er is wel gekeken naar de vooraf vastgestelde uitkomstmaten: neonatale sterfte (IUVD en
perinatale sterfte) en NICU opname, echter er zijn geen resultaten weergegeven betreffende de
fibronectinetest. Er zijn wel resultaten voor de volgende vooraf vastgestelde uitkomstmaten:

Vroeggeboorte (< 34 weken zwangerschapsduur)
De range van de positieve likelihood ratio ligt tussen 2,57 (95%BI 2,07-3,19) en 86,60 (95%BI
6,26-1198,92) met een gepoold effect van 7,65 (95%BI 3,93-14,86).
De range van de negatieve likelihood ratio ligt tussen 0,28 (95%BI 0,05-1,52) en 0,80 (95%BI
0,52-1,24) met een gepoold effect van 0,80 (95%BI 0,73-0,88).
Er wordt van uitgegaan dat er weinig tot geen heterogeniteit is (χ2 p= 0,00 voor LR+ en χ2 p= 0,08
voor LR-).

Vroeggeboorte ( < 37 weken zwangerschapsduur)
De range van de positieve likelihood ratio ligt tussen 0,43 (95%BI 0,07-2,78) en 26,38 (95%BI
1,73-402,99) met een gepoold effect van 3,17 (95% BI 2,00-5,02).
De range van de negatieve likelihood ratio ligt tussen 0,28 (95%BI 0,03-3,07) en 1,20 (95%BI
0,93-1,54) met een gepoold effect van 0,87 (95% BI 0,77-0,97).
Er wordt van uitgegaan dat er weinig tot geen heterogeniteit is (χ2 p= 0,000 voor LR+ en LR-).

De HTA-studie hanteert een afkapwaarde bij de LR+ van >5 en een LR- van <0,2 waarbij de test
zinvol zou kunnen zijn (zie tabel hieronder). De werkgroep neemt deze afkapwaarden over. In
het geval van de uitkomstmaat vroeggeboorte < 34 weken zwangerschapsduur is de gepoolde
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LR+ 7,65; een fibronectinetest is in dit geval dus accuraat voor het voorspellen van een spontane
vroeggeboorte.

Bewijskracht van de literatuur
Door beperkingen in studiekwaliteit is de bewijskracht van de prognostische studies die
meegenomen zijn in de subgroepanalyse voor asymptomatische vrouwen laag. Tevens wordt er
met één niveau verminderd naar zeer laag vanwege indirectheid (het betreft hier indirect bewijs
om de vraagstelling te beantwoorden).

Conclusies

Vroeggeboorte (< 34 weken zwangerschapsduur)

De fibronectinetest (met een positieve testuitslag) bij asymptomatische
Zeer

laag zwangeren selecteert een populatie met een hoger risico op

GRADE

vroeggeboorte bij < 34 weken zwangerschapsduur (LR+ 7,65 (95%BI 3,9314,86); gepoold effect).

Honest 2009

Zeer
GRADE

laag

Vroeggeboorte (< 37 weken zwangerschapsduur)

De fibronectinetest (met een positieve testuitslag) bij asymptomatische
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zwangeren selecteert niet een populatie met een hoger risico op
vroeggeboorte bij < 37 weken zwangerschapsduur (LR+ 3,17 (95%BI 2,005,02); gepoold effect).

Honest 2009

Overwegingen
Uit de literatuur blijkt dat een fibronectinetest matig betrouwbaar is in het voorspellen van
spontane vroeggeboorte.
De bewijskracht van de literatuur over de fibronectinetest bij asymptomatische zwangeren en
het optreden van vroeggeboorte zowel voor 37 als voor 34 weken is zeer laag .
De praktijk wijst uit dat de fibronectinetest inspanningen en kosten (circa 100 euro per test) met
zich meebrengt. Tevens kan de test leiden tot extra zorgen en onrust bij de zwangere vrouw.
De werkgroep is dan ook van mening dat het routinematige uitvoeren van een fibronectinetest
met de huidig beschikbare evidence niet zinvol is om een dreigende vroeggeboorte tijdig op te
kunnen sporen. Er is behoefte aan meer gedegen onderzoek naar de effectiviteit van
behandeling van zwangeren met een verhoogde kans op vroeggeboorte (bijvoorbeeld door
middel van progesteron, cerclage en eventueel pessarium). Ook lijkt er ruimte voor onderzoek
naar de mogelijkheid van een screeningstest naar het risico op vroeggeboorte.

Aanbeveling

Verricht niet routinematig een fibronectinetest om een dreigende vroeggeboorte tijdig op te
kunnen sporen.

5. Is het routinematig uitvragen van klachten in de anamnese zinvol om een dreigende
vroeggeboorte tijdig op te kunnen sporen?

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Er is één systematische review die gekeken heeft naar de associatie tussen vaginale bloedingen
en de kans op een vroeggeboorte bij laag-risico zwangeren (Hackney, 2010).
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Er heeft een systematische literatuursearch plaatsgevonden van 1980 tot en met april 2009. In
totaal werden 23 (observationele) studies meegenomen in de meta-analyse (n= 152.512
vrouwen). Uiteindelijk kregen 19.201 vrouwen een vaginale bloeding en 10.625 vrouwen een
vroeggeboorte < 37 weken. Het gepoolde effect werd uitgedrukt in OR met een BI van 95%.
Vanwege de hoge heterogeniteit werden subgroepanalyses gedaan voor het 1e trimester, 2e
trimester, lichte en heftige bloedingen (variatie in definitie tussen de studies). Tevens voor
bevallingen bij < 30-33 weken, < 34 weken en 34-36/6 weken.

Resultaten
In de systematische review is niet gekeken naar de volgende vooraf vastgestelde uitkomstmaten:
sectio caesarea, neonatale sterfte (IUVD en perinatale sterfte), small for gestational age (SGA;
<10e percentiel), laag geboortegewicht (< 2500 gr, < 1500 gr, < 1000 gr) en NICU opname.

Wel is gekeken naar:
Vroeggeboorte
Het gepoolde effect van vroeggeboorte na een vaginale bloeding had een OR van 1,74 (95% BI
1,65-1,83); I2=49.7%.
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Subgroepanalyses


1e trimester bloeding (N= 13 studies) OR 1,54 (95% CI 1,36–1,73) I2= 52,8%



2e trimester bloeding (N= 7 studies) OR 2,1 (95% CI 1,45–3,04) I2= 63,8%



Lichte bloeding (variatie in definitie tussen de studies)



(N= 5 studies) OR 1,5 (95% CI 1,17- 1,93) I2= 80,2%



Heftige bloeding (variatie in definitie tussen de studies)



(N= 6 studies) OR 2,15 (95% CI 1,69–2,75) I2= 55,8%



Bevalling <30-33 weken (N= 3 studies) OR 3,62 (95% CI 2,68–4,9) I2= 61,7%



Bevalling < 34 weken (N= 5 studies) OR 1,63 (95% CI 1,24–2,15) I2= 39,8%



Bevalling 34 -36+6 weken (N= 8 studies) OR 1,53 (95% CI 1,27–1,84) I2= 64,2%

Bewijskracht van de literatuur

72

Door beperkingen in studiekwaliteit is de bewijskracht van de prognostische studies die
meegenomen zijn laag. Tevens is er hoge statistische heterogeniteit, zelfs binnen de
subgroepanalyses. Daarom wordt de bewijskracht met één niveau verlaagd naar zeer laag.

Conclusie

Vroeggeboorte (< 34, < 37 weken zwangerschapsduur)

Zeer

laag Een vaginale bloeding voor een zwangerschapsduur van 24 weken is

GRADE

geassocieerd met een verhoogde kans op vroeggeboorte.

Hackney 2010

Overwegingen
Er is geen literatuur waarmee deze uitgangsvraag adequaat beantwoord kan worden. In de
geselecteerde studie werd een associatie gevonden tussen vaginaal bloedverlies en
vroeggeboorte. Voor andere symptomen van dreigende vroeggeboorte werd geen literatuur
gevonden om de effectiviteit van het vragen naar deze symptomen voor het tijdig opsporen van
vroeggeboorte te kunnen beoordelen.
Echter vanwege de relatie tussen klachten van frequente harde buiken, bloedverlies of
vochtverlies en vroeggeboorte is de werkgroep van mening dat iedere zwangere geïnformeerd
moet worden over deze associatie en geïnstrueerd moet worden om contact op te nemen met
de zorgverlener wanneer genoemde symptomen zich voordoen. Deze werkwijze sluit aan bij de
huidige praktijk.
Hoewel de belasting voor de patiënt niet hoog wordt ingeschat, kunnen zwangeren door deze
instructie ongerust worden en kunnen hierdoor extra (onterechte) consulten nodig zijn. De
werkgroep is van mening dat dit bezwaar minder zwaar weegt dan de kans op tijdige opsporing
van vroeggeboorte of andere pathologie.

Aanbeveling

Instrueer de zwangere om bij klachten van frequente harde buiken, bloedverlies of
vochtverlies contact op te nemen met haar zorgverlener.
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Hoofdstuk 7- Informatievoorziening

Uitgangsvraag
Welke informatie dient op welk moment in de zwangerschap verstrekt te worden aan een laagrisico zwangere?

Inleiding
Prenatale zorg omvat de zorg voor de zwangere en haar ongeboren kind. Om de belangrijkste
knelpunten te achterhalen die laag-risico zwangeren ervaren in de prenatale zorg is een
patiëntenfocusgroep gehouden. Uit deze focusgroep kwam een aantal aandachtspunten naar
voren.
Het belangrijkste punt dat werd ingebracht was de informatievoorziening door de verloskundig
zorgverlener. Het bleek dat de inhoud van de verstrekte informatie verschilt tussen verschillende
ziekenhuizen/praktijken, dat de informatie niet routinematig verstrekt wordt of dat informatie
over onderzoeken/testen die worden aangeboden tijdens de zwangerschap niet duidelijk of
inhoudelijk genoeg is.
In dit hoofdstuk wordt de informatievoorziening over de prenatale zorg voor de laag-risico
zwangere beschreven.
Informatie
Algemeen in de zwangerschap
Bij een laag-risico zwangere wordt geadviseerd 6-9 prenatale controles uit te voeren waarbij in
ieder geval de bloeddruk, foetale hartactie en groei en foetale beweging worden beoordeeld.
Het is van belang dat iedere zwangere een eigen casemanager c.q. hoofdbehandelaar heeft. Wie
dit is dient ook expliciet met de zwangere te worden besproken.
1e trimester
Patiënten hebben de voorkeur voor een uitgebreide intake waarbij aan de zwangere wordt
uitgelegd wat zij in de zwangerschap aan controles kan verwachten en wat haar rechten in deze
zijn. Een zwangere krijgt de mogelijkheid om door te vragen en eventueel de voor- en nadelen van
elk onderzoek te horen, waarna zij mondeling informed consent kan geven.
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Daarbij ontvangt de zwangere graag niet-medische informatie zoals over de kraamperiode
(kraamzorg, nacontroles en (borst)voeding) en eventueel opvang in een kinderdagverblijf.
Hiervoor zou een uniforme bij voorkeur digitale ‘zwangereninformatiemap’ samengesteld kunnen
worden met alle basisinformatie (voedings- en leefstijladviezen) en een bevalplanconcept, met
verwijzingen naar betrouwbare aanvullende informatie per onderwerp. Het is essentieel hierover
eenduidigheid voor iedere zwangere onder controle bij de gynaecoloog waar ook in Nederland te
creëren. Het verdient de voorkeur hier ook de benodigde telefoonnummers en websites in te
vermelden.
2e en 3e trimester
De zwangere zal geïnformeerd worden over klachten die kunnen passen bij een hypertensie/preeclampsie en symptomen die kunnen wijzen op een dreigende vroeggeboorte. Hiervoor kan de
patiënteninformatiefolder van deze richtlijn gegeven worden. De zorgverlener zal hier niet
standaard naar vragen, maar de zwangere weet dan wel waar zij op moet letten, waarom zij
geïnstrueerd wordt en wanneer zij contact dient op te nemen met haar verloskundig zorgverlener.
Tevens wordt informatie verstrekt over het voelen van kindsbewegingen in de zwangerschap.
Hiervoor wordt verwezen naar de recent gepubliceerde richtlijn en de bijbehorende
patiëntenvoorlichtingsfolder. Vanaf 24 weken zullen de kindsbewegingen tijdens de controles
nagevraagd worden aan de zwangere.
Screening of diagnostiek naar diabetes gravidarum dient uitgevoerd te worden conform de
richtlijn ‘Diabetes mellitus en zwangerschap’ (NVOG, 2010). Het volgen van de groei van het kind
zal uitwendig plaatsvinden bij iedere prenatale controle.
Bij verdenking op een afwijkende groei wordt aanvullend echoscopisch onderzoek geadviseerd.
De werkgroep is van mening dat in het derde trimester nog plaats is voor het bespreken van een
bevalplan, logistieke afspraken voor de bevalling en pijnbeleving en -behandeling.
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Aanbevelingen
Creëer een (digitale) zwangerenmap met alle basisinformatie en een bevalplanconcept, neem
hierin verwijzingen op naar plaatsen waar betrouwbare aanvullende informatie te vinden is. Het
betreft hier een zwangerenmap die eenduidig is voor iedere zwangere onder controle bij de
gynaecoloog waar ook in Nederland.
Geef deze (digitale) zwangerenmap in het eerste trimester van de zwangerschap mee aan de
zwangere en verwijs er op relevante momenten in de zwangerschap naar.
Informeer in het tweede trimester de zwangere over klachten die kunnen passen bij
hypertensie/pre-eclampsie en symptomen die kunnen wijzen op een dreigende vroeggeboorte.
Geef in het tweede trimester van de zwangerschap de patiënteninformatiefolder van deze
richtlijn over klachten die kunnen passen bij hypertensie/pre-eclamspie en symptomen die
kunnen wijzen op een dreigende vroeggeboorte mee aan de zwangere.
Verstrek in het tweede trimester informatie over het voelen van kindsbewegingen aan de
zwangere.
Instrueer een zwangere contact op te nemen bij het ervaren van minder kindsbewegingen.
Verstrek indien van toepassing in het tweede trimester aan de zwangere informatie over
screening of diagnostiek naar diabetes gravidarum. Leg uit wat het diagnostisch onderzoek met
een OGTT inhoudt.
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Controle
1

Periode
Eerste

Zwangerschapsduur
8 - 12 weken

Onderzoeken
Termijn echo

trimester

Voorlichting
Prenatale screening en/of
diagnostiek

Anamnese (algemeen,

(combinatietest en SEO)

obstetrisch, familie en
psychosociaal,

Werk en leefstijl:

negatieve seksuele

intoxicaties roken,

ervaringen en huiselijk

alcohol, drugs, voeding,

geweld)

medicijnen.

Lengte, gewicht, BMI,

Vaccinatieschema

RR, zwangerenlab (Hb,

gevolgd, waterpokken

MCV, glucose,

doorgemaakt?

bloedgroep, Rhesus D
en c, irregulaire

Organisatie van

antistoffen,

geboortezorg lokaal en

infectieserologie

landelijk.

(Hepatitis B, Lues en
HIV en op indicatie

Verstrekken en uitleg

andere)) bespreken

Zwangereninformatiemap

OGTT op indicatie
afspreken
Tweede

18 -20 weken

Eventueel SEO of GUO

20 weken

RR, foetale hartactie en

Verstrek informatie over

groei

kindsbewegingen

trimester
2

Verstrek informatie over
pre-eclamptische klachten
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en dreigende
vroeggeboorte

Bespreken uitslagen
3

26 weken

27 weken

RR, foetale hartactie en

Uitleg 27 weken screening

groei, kindsbewegingen

indien van toepassing

Irregulaire antistoffen
bij Rhc en RhD
negatieve vrouwen

Foetale RhesusD
typering bij Rh D
negatieve vrouwen
4

Derde

30 weken

trimester

RR, foetale hartactie en

Uitleg

groei, kindsbewegingen

Zwangereninformatiemap;
algemeen en specifiek

Hb controle

voor punten 3e trimester

Eventueel anti-D

Bespreek uitslagen

toediening
5

33 weken

RR, foetale hartactie en

Bespreek geboorteplan /

groei, kindsbewegingen

partusgesprek /
pijnbestrijding tijdens de
partus

6

36 weken

RR, foetale hartactie en

Verricht bij twijfel aan de

groei, kindsbewegingen

ligging echoscopisch
onderzoek

Aard/indaling
voorliggend deel
7

38 weken

RR, foetale hartactie en
groei, kindsbewegingen
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Aard/indaling
voorliggend deel
8

40 weken

RR, foetale hartactie en

Bespreek een eventuele

groei, kindsbewegingen

inleiding van de baring

Aard/indaling
voorliggend deel
9

41 weken

RR, foetale hartactie en

Verricht eventueel een

groei, kindsbewegingen

vaginaal toucher

Aard/indaling
voorliggend deel

Colofon
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Deze richtlijn, ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep BPZ onder eindverantwoordelijkheid van het
Bestuur van de NVOG, is vastgesteld in de 620e ledenvergadering, d.d. 28 mei 2015
NVOG-richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in
gemiddelde omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter. Een gynaecoloog kan
geargumenteerd afwijken van een richtlijn wanneer concrete omstandigheden dat noodzakelijk
maken. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer een gynaecoloog tegemoet moet komen aan
de objectieve noden en/of subjectieve behoeften van een individuele patiënt. Beleid op
instellingsniveau kan er incidenteel toe leiden dat (volledige) lokale toepassing van een richtlijn
niet mogelijk is.
De geldigheid van een richtlijn eindigt uiterlijk vijf jaar na dagtekening. Dagtekening, december
2015
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Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de NVOGvoorlichtingsfolders, -standpunten, -richtlijnen etc., alsmede voor de gevolgen die de toepassing
hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor
attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders,
standpunten of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).
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