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Definitie
Een geboortegewicht ≥4000 gram of – in andere definities - ≥4500 gram, onafhankelijk van de 
zwangerschapsduur. Wereldwijd is er geen concensus over het gebruik van deze twee afkappunten. 
De NVOG, KNOV en het Engelse National Institute of Care Excellence (NICE) definiëren macrosomie als 
een geboortegewicht ≥ 4500. Zo ook dit protocol.

(Regelmatig wordt in internationale onderzoeken de afkapwaarde van ≥ 4000 gram aangehouden. Bij 
het lezen en interpreteren van wetenschappelijke artikelen of richtlijnen is het van belang om te letten 
op de gebruikte definitie).Er is sprake van een excessieve foetale groei of Large-for-Gestational-Age 
(LGA) foetus wanneer:
- AC >97e percentiel, of
- het echoscopisch geschatte foetale gewicht (estimated fetal weight, EFW) >90e percentiel, 
onafhankelijk van de zwangerschapsduur
De ISUOG doet geen uitspraak over waarop de schatting van LGA gebaseerd zou moeten zijn; de AC en 
EFW zijn beide bruikbaar. 

Prevalentie
- Geboortegewicht >4000 gram: 13,6%
- Geboortegewicht >4500 gram: 1,9%

Oorzaken
De oorzaak van LGA is multifactorieel:
- Etnische/genetische factoren
- Maternale factoren: multipariteit, hoge maternale leeftijd, LGA kind in de anamnese, obesitas, 
excessieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap, DM type I en II en diabetes gravidarum (GDM)
- Foetale factoren: syndromaal (bijv. Beckwith Wideman)

Risico’s
NB: prenatale detectie van macrosomie blijkt vrij onbetrouwbaar en is de voorspellende waarde van 
het geschatte geboortegewicht als risicofactor op ongewenste uitkomsten gering.
Foetaal
- Geboortetrauma



- Schouderdystocie
- Neonatale hypoglykemie

Maternaal
- NVO/NVU
- Kunstverlossing, sectio caesarea
- Hemorraghia post partum
- Totaalruptuur

Anamnese en lichamelijk onderzoek
- Termijn controleren (CRL 10-12 weken)
- Algemene voorgeschiedenis
- Obstetrische voorgeschiedenis (o.a. DMG en geboortegewicht)
- Fundushoogte en indaling
- Echoscopie: biometrie, hoeveelheid vruchtwater, placentalokalisatie 
EFW kan berekend worden met verschillende formules waarbij verschillende combinaties van 
echoscopische foetale parameters (DBP, HC, AC, FL ) worden gebruikt. Voor alle methoden/formules 
neemt de nauwkeurigheid van de berekening van EFW af naarmate het foetale gewicht toeneemt. 

Beleid zwangerschap
Nederland kent geen eenduidig beleid bij een antenataal vermoeden van macrosomie. Huidige 
multidisciplinaire afspraken luiden (ref 54 knov): een multigravida met een LGA in de anamnese en/of 
een zwangere met een EFW > 95e percentiel waarbij GDM is uitgesloten kunnen in de 1e lijn vervolgd 
worden.

 OGTT
 Echoscopisch onderzoek à 2-4 weken; biometrie en vruchtwaterindex.
 Overweeg GUO II indien bij een HC en/of een AC > P97 en normale OGTT reeds vroeg in de 

zwangerschap aanwezig is.
 Patiënten met een LGA kind zonder afwijkende (echoscopische) bevindingen en normale OGTT 

kunnen in de 1e lijn verder begeleid worden. 
 Er dient met de zwangere gesproken te worden over de ontwikkeling van foetale 

groei, en dat het van belang is te informeren over de onzekerheid van screening, de 
voor- en nadelen van beleidsopties of interventies en de voor- en nadelen van niets 
doen of afwachten (WGBO). 

 Bespreek de mogelijke voor- en nadelen van een inleiding voor het voorkómen van 
complicaties en eventuele lange termijn gevolgen, voorkómen schouderdystocie, 
plexuslaesie, fluxus pp, en 3e of 4e graads rupturen (Zie KNOV factsheet 2017).

 Gezamenlijke besluitvorming is hierbij aangewezen.

Beleid partus: inleiden versus afwachten
Er is geen eenduidig bewijs dat het routinematig inleiden van de baring uitsluitend op vermoeden van 
macrosomie, voordelen heeft voor het voorkómen van maternale en foetale complicaties vergeleken 
met een afwachtend beleid. NVOG, NICE, ACOG en WHO bevelen in hun huidige richtlijnen niet aan 
om alleen op basis van een verwacht hoog geboortegewicht routinematig in te leiden – danwel een 
PSC te verrichten.



Tegelijkertijd is het denkbaar dat in individuele gevallen een inleiding of sectio overwogen kan worden 
bij een vermoeden van (extreme) macrosomie. Het beoogde gezondheidsvoordeel van een inleiding of 
sectio bij een vermoeden van macrosomie zal individueel bepaald moeten worden, waarbij wordt 
afgewogen of het verwachte gewicht daadwerkelijk abnormaal is voor de vrouw in kwestie, met 
inachtneming van de beperkte accuratesse van de echometing. Factoren die hierbij meegewogen 
kunnen worden zijn onder andere verdenking disproportie, eventuele diabetes gravidarum, maternale 
lengte en de obstetrische voorgeschiedenis.

 Modus partus individualiseren: in principe vaginale partus. 
 Een EFW > 95e percentiel is vanwege het verhoogde risico op een sectio en

schouderdystocie een reden voor een plaatsindicatie (D indicatie).
 Indien er een DMG is vastgesteld: zie protocol ‘Diabetes Mellitus type 1 en 2 en zwangerschap

Beleid post partum
Post partum is er in VSV Middenin glucosecontroles bij de pasgeborene uit te voeren indien het 
geboortegewicht >p97 valt.

Preconceptioneel advies volgende graviditeit
- Bij een onverwacht LGA kind wordt patiënte geadviseerd een glucose te laten bepalen tenminste 6 
weken postpartum door de huisarts om een eventuele DM type 2 tijdig op te sporen.
- In een volgende zwangerschap: random glucose in het eerste trimester (kan tijdens eerste 
trimesterlab worden meegenomen) en OGTT rond 24-28 weken bij eerder kind > P95 (PRN curve).
- Indien er sprake was van diabetes gravidarum dan OGTT bij AD 16wkn (bij nl. OGTT deze herhalen 
24-28 wk)

Referenties (Zie voor up-to-date referentielijst onderstaande factsheet)

1. https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/3419/file/RAADHUIS_-
_KNOV_-_Factsheet_Macrosomie_2020.pdf


