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Beleid – zwangerschap 

Primigravida
AD 38 weken en cbbbi 

- UO (handgreep van Osborne
- VT voor bepalen indaling alleen op 

indicatie (Bij aanwezigheid 
belemmerende factoren bijvoorbeeld 
verdenking cervicaal myoom of geen 

TTSEO) 
- Consult gynaecoloog bij cbbbi met 

bijkomstige factoren als pos dys
- Belinstructies tav SROM *

Gynaecoloog:
- Echoscopisch onderzoek

- Uitwendig onderzoek
- Eventueel inwendig onderzoek

- Advies partus 
          

Multigravida
AD 38 weken 

- UO (handgreep van Osborne)
- VT voor bepaling indaling alleen op 

indicatie (Bij aanwezigheid belemmerende 
factoren bijvoorbeeld verdenking cervicaal 

myoom) 
- Belinstructies tav SROM  

- Overweeg consult gynaecoloog wanneer 
geen SEO is verricht in de zwangerschap



Bij het vaststellen van een caput beweeglijk boven bekkeningang en uitsluiting van eventuele 
risicofactoren, wordt de cliënt gecounseld. Tijdens dit gesprek wordt uitleg gegeven over de mogelijke 
oorzaken, beloop, risico’s en aandachtspunten van het caput beweeglijk boven bekkeningang. Bij 37 
weken is dit: 

- Mogelijke oorzaken (pariteit, etniciteit etc) inclusief wat kan worden uitgesloten 
- Kort bespreken van gevolgen voor bevalling en risico’s indien persisterend caput beweeglijk 

boven bekkeningang: 
o Disproportie kind en baringskanaal Het niet indalen van het caput aan het einde van 

de zwangerschap bij een nullipara van Kaukasische afkomst, kan een aanwijzing zijn 
voor een disproportie, echter het vaststellen hiervan vindt enkel plaats tijdens de 
baring. Op basis van de beschikbare literatuur, lijkt het risico op een sectio bij een niet 
ingedaald caput significant verhoogd. Dit risico lijkt groter wanneer er sprake is van 
een hoogstaand caput en de baring wordt ingeleid. Ondanks het verhoogde risico op 
een sectio bevalt het merendeel van de vrouwen vaginaal. Opgemerkt dient te 
worden dat de beschikbare literatuur zeer beperkt is, en in het algemeen van matige 
kwaliteit met een moeilijk met de Nederlandse populatie te vergelijken 
studiepopulatie. De conclusies die op basis van de beschikbare literatuur kunnen 
worden getrokken, zijn dan ook beperkt. 

o Navelstrengprolaps: Het risico bij het breken van de vliezen bij een niet ingedaald 
caput a terme is een navelstrengprolaps. Een navelstrengprolaps is een ernstige 
complicatie maar heeft een lage prevalentie en komt naar schatting voor bij ongeveer 
2 op de 1000 geboortes; 8-11 als niet alleen aterme zwangeren meetellen, maar ook 
liggingsafwijkingen, partus prematurus en meerlingen. Wat de exacte kans is op een 
navelstrengprolaps bij het breken van de vliezen bij een caput beweeglijk boven 
bekkeningang aterme, is onbekend maar is minder dan 0.2%. Een navelstrengprolaps 
komt vaker voor bij multiparae, maar nulliparae hebben een grotere kans op foetale 
sterfte ten gevolge van de navelstreng prolaps. Perinatale sterfte en asfyxie wordt 
veroorzaakt door compressie en spasme van de navelstrengvaten, door kou of 
manipulatie, (91 op 1000 geboortes). De perinatale sterfte bij een navelstrengprolaps 
wordt geschat op 7-9%.

- Indaling kan plaats vinden in de komende weken (inclusief eventuele contracties) 
- Instructies in geval van breken van vliezen: 

o Laat patiënte bij SROM direct contact opnemen met de verloskundige/gynaecoloog en 
vertellen dat het hoofd niet was ingedaald bij de laatste controle.

o Indien patiënte onder behandeling verloskundige vindt er een controle thuis/praktijk 
plaats.

o Indien patiënte onder behandeling gynaecoloog met eigen auto als vervoermiddel 
richting ziekenhuis ter controle, tenzij ambulance sneller is. Vermeld dit in het 
obstetriedossier bij advies partus. 



Beleid – durante partu, 1e lijn 

Bij SROM, ongeacht pariteit 
Thuis, met weeënactiviteit:

- UO, cortonen
- VT

Prolaps:
- Spoed A1 rit

- Start parallelle actie
- Volg protocol NS prolaps 

Hoogstaand caput, geen 
prolaps, goede cortonen:

- Verwijs voor consult 
- Vervoer met eigen auto 

Bij weeënactiviteit, met 
staande vliezen, 

ongeacht pariteit 

- UO, inclusief cortonen
- VT

Ontsluiting < 3cm: 
Expectatief beleid, 2 uur 

herbeoordelen

Goede vordering (> Hodge 
1 en 3 cm ontsluiting): 

thuispartus/verplaatste 
thuispartus

Onvoldoende vordering : 
verwijzing gynaecoloog

Beleid - durante partu, 2e lijn

SROM, geen ww activiteit

- Opname met bedrust (mag op 
voor douche en toilet) 

- CTG
- Venflon

- Echo
- Geen VT tenzij afwijkend CTG 

 Spontane weeëmactiviteit:
- Beloop partus afwachten met 

regelmatige beoordeling 
vordering en indaling

Geen spontane weeënacitiveit:
- Volg protocol Langdurig 

gebroken vliezen 



Bronnen:

UMCG protocol: https://protocollen.umcg.nl/#/documents/c8f402d1-c78f-45a3-a5ac-abdb8650f780 

KNOV facsheet: 
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2861/file/Factsheet_caput_beweeglijk_bove
n_bekkeningang_12_juni_2018_definitief_voor_website.pdf 

https://iprova.tjongerschans.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=333943b2-3ab3-4e8c-be7f-0f0e700d5887
https://iprova.tjongerschans.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ecf041ab-97c7-422a-b8cd-7f73a4960759
https://iprova.tjongerschans.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ecf041ab-97c7-422a-b8cd-7f73a4960759

