
Transmuraal protocol Preventie en behandeling Groep-B Streptokokken 

Onderwerp 
Preventie en behandeling van vroege neonatale infecties GBS ziekte
 
Definities en vaktermen 
2 soorten infecties:
Early onset: vroege (< 72 uur) infectie, optredend tijdens de eerste levensdagen.  2/3 van de gevallen van de 
neonatale GBS-sepsis door verticale transmissie uit het baringskanaal
Late onset:  late infectie, optredend na de eerste levensweek via horizontale of verticale transmissie 
Β-Haemolytische streptococcen groep B zijn de belangrijkste oorzaken van neonatale sepsis en meningitis.
 
Indicatie  
Symptomen:
Bij early-onset: kreunen, apnoe-aanvallen, cyanose, temperatuursinstabiliteit, shock, sufheid en convulsies, 
slecht drinken (Zie ook tabel 1b). 
Bij late-onset: bovenstaande uitingen en frequent meningitis als gevolg.

Risicofactoren
Helaas kan neonatale GBS-ziekte optreden zonder aanwijsbare risico-factoren (ongeveer 20% van de zwangeren 
is draagster van GBS). Kennis van en alertheid op de belangrijkste risicofactoren voor neonatale “early onset” 
GBS infectie is essentieel – (zie schema 1 en  tabel 1a).

Diagnostiek
Met een wattenstok materiaal afnemen van : introïtus vaginae over het perineum naar het rectum. Dit is een 
selectief medium (gericht vragen aan laboratorium). Nadeel van de kweek is dat het 24-48 uur duurt voordat er 
een uitslag kan worden verkregen.

Beleid
Voor de eerste lijn geldt dat een zwangere met een ernstige maternale GBS-kolonisatie blijkend uit bacteriurie of 
urineweginfectie door GBS in huidige zwangerschap AB-profylaxe ontvangt tijdens de partus.
Daarnaast wordt er in de zwangerschap met de zwangere overwogen om een rectovaginale kweek af te nemen 
bij 35-37 weken als er sprake is geweest van:
1. GBS kolonisatie in vorige zwangerschap
2. En/of een eerder kind behandeld is met een klinisch beeld van early-onset neonatale sepsis/meningitis zonder 
bekende verwekker waarbij sprake was van noodzaak tot kunstmatige beademing en/of circulatoire 
ondersteuning.
Indien deze kweek wordt afgenomen en deze blijkt GBS-positief, wordt er samen met de zwangere overwogen 
om AB-profylaxe toe te dienen tijdens de partus. 

Antibiotica profylaxe durante partu is geindiceerd bij: Partus 
o.l.v.

Vroeggeboorte (<37 weken) en GBS dragerschap in de huidige zwangerschap 2e lijn
Langdurig gebroken vliezen (> 24 uur) en GBS dragerschap in de huidige zwangerschap 2e lijn 
Maternale koorts tijdens de baring (> 38ºC, rectaal) 2e lijn
Ernstige maternale GBS-kolonisatie in de huidige zwangerschap, blijkend uit bacteriurie of 
urineweginfectie door GBS in de huidige zwangerschap

1e lijn of 
2e lijn

Een eerder kind met GBS-ziekte onafhankelijk van evt. kweken in de huidige zwangerschap 1e lijn of 
2e lijn



Overweeg antibiotica profylaxe durante partu bij:

Een positieve rectovaginale kweek, afgenomen bij 35-37 weken ivm GBS-kolonisatie in vorige 
zwangerschap en/of een eerder kind behandeld is met een klinisch beeld van early-onset neonatale 
sepsis/meningitis zonder bekende verwekker waarbij sprake was van noodzaak tot kunstmatige 
beademing en/of circulatoire ondersteuning.

1e of 2e 
lijn

Zoals aangegeven in bovenstaande tabel mag de begeleiding van de bevalling ook door de 1e lijns verloskundige 
indien gewenst (medium risk). Er gelden dan de volgende voorwaarden:

- Indicatie volgens tabel
- Consult in de zwangerschap in de 2e lijn rond de 36 weken (aanmaken dossier)
- Voorschrijven van de medicatie door dienstdoend klinisch verloskundige en/of gynaecoloog (consult), 

de verantwoordelijkheid m.b.t. het toedienen van antibiotica blijft 2e lijn
- Profylaxe starten tijdens ontsluiting (minstens 4 uren voor de geboorte) tot aan geboorte.
- Indien er sprake is van ROM zonder weeën, wordt de patiënte direct ingestuurd voor doorleiden van 

de baring
- De profylaxe wordt adequaat beschouwd als er minimaal twee giften antibiotica zijn toegediend
- Partusassistentie, controles (waaronder temperatuur a 3 uur) en toedienen antibiotica door O&G 

verpleegkundige
- Bij (twijfel over) een allergische reactie overdracht 2e lijn
- Bij koorts durante partu geldt overdracht naar de tweede lijn en wordt een breed spectrum, 1e keus 

augmentin, intraveneus gegeven 

Tabel 1 Antibiotische profylaxe bij de baring ter preventie van early onset GBS-sepsis

Post partum:
- Antibiotica kan worden gestaakt tenzij er tekenen zijn van een maternale infectie

Kind:    
- Opname op naam van de kinderarts
- De zorgverlener die de partus heeft begeleid is verantwoordelijk voor overdracht naar de kinderarts
- GEEN afname kweken postpartum van oor en placenta nodig
- Observatieduur:  minimaal 12 uur  met controles van temperatuur en ademhaling op  1, 3, 6, 9 en 12 

uur. 
- Ontslag alleen op een tijdstip dat adequate observatie thuis door gekwalificeerd personeel mogelijk is, 

dus in principe niet ’s avonds.
- Beleid neonaat: zie schema 2: flowchart neonataal beleid ter preventie of behandeling van een early-

onset neonatale infectie

Bijlagen
Tabel 1a Maternale risicofactoren voor early-onset neonatale infectie
Tabel 1b Klinische symptomen bij een mogelijke early-onset neonatale infectie
Schema  1 flowchart obstetrisch beleid rondom het voorkomen van een early-onset neonatale infectie.
Schema 2  Flowchart neonataal beleid ter preventie of behandeling van een early-onsetneonatale infectie

Antibiotische profylaxe bij de baring ter preventie van early onset GBS-sepsis
Profylaxe starten tijdens ontsluiting (minstens 4 uren voor de geboorte) tot aan geboorte
 Middel Route Startdosis Onderhoud
Voorkeur: Penicilline G intraveneus 5 miljoen IE 2.5 miljoen IE a 4 h.
Alternatief: Amoxicilline intraveneus 2 gram 1 gram a 4 h.
Of: Ampicilline intraveneus 2 gram 1 gram a 4 h.
Bij allergie voor Penicilline:
Voorkeur: Clindamycine intraveneus 900 mg 900 mg a 8 h.
Alternatief: Erytromicine intraveneus 500 mg 500 mg a 6 h.












