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Omschrijving
Dit protocol geeft de werkwijze weer hoe vermindering van minder leven te signaleren en de 
begeleiding van zwangere vrouwen met een eenlingzwangerschap die zich met verminderde 
kindsbewegingen melden bij een verloskundige zorgverlener.

Het doel is om gezondheid te bevorderen en om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van 
perinatale sterfte, en in het bijzonder de sterfte tijdens de zwangerschap.

Dit protocol is opgesteld aan de hand van de gezamenlijke richtlijn van de KNOV en de NVOG 
‘Verminderde kindsbewegingen’, versie december 2013.

Definities
Het voelen van kindsbewegingen wordt gedefinieerd als de moederlijke perceptie van elke discrete 
vorm van schoppen, trillen of draaien. De kindsbewegingen geven een indruk over het functioneren 
van het centraal zenuwstelsel en het bewegingsapparaat van de foetus. De normale foetus is actief en 
in staat tot fysieke activiteit, en wisselt actieve periodes af met rustperiodes. De meerderheid van de 
vrouwen is zich bewust van de kindsbewegingen en ervaart de beweeglijkheid intuïtief als normaal.

Vanaf 18-20 weken zijn de meeste vrouwen zich bewust van kindsbewegingen. Vrouwen die voor het 
eerst zwanger zijn voelen de baby over het algemeen pas later bewegen dan vrouwen die eerder 
zwanger zijn geweest.

Het aantal spontane bewegingen stijgt tot circa 32 weken, waarna een plateau wordt bereikt dat 
aanhoudt tot het begin van de baring. In de tweede helft van het derde trimester is er dus geen 
afname van frequentie van kindsbewegingen.

Al vanaf 20 weken tonen de kindsbewegingen een dag-nacht ritme. De namiddag en de avond zijn 
perioden van piek activiteit. Kindsbewegingen ontbreken meestal tijdens de foetale rustperiodes, die 
regelmatig zowel overdag als ’s nachts optreden en 20-40 minuten duren. Deze rustperiodes duren 
zelden langer dan 90 minuten bij een normale gezonde foetus.

Factoren die de maternale perceptie van kindsbewegingen beïnvloeden:.

o Ligging van de zwangere. Het meest wordt gevoeld in ligging, minder bij zitten en het 
minst bij staan.

o Foetale ligging: geen invloed
o Foetale positie: bij foetale positie van de wervelkolom aan de voorzijde van de 

moeder kunnen bewegingen minder worden gevoeld.
o Sederende medicatie: alcohol, benzodiazepines, methadon en andere opioïden.
o Er is rapportage van vermindering van foetale activiteit beschreven bij roken.
o Toediening van corticosteroïden is ook gerapporteerd als oorzaak van vermindering 

van kindsbewegingen.



o Foetus met ernstige afwijkingen tonen minder kindsbewegingen. Een gebrek aan 
krachtige bewegingen kan samenhangen met afwijkingen in het centraal zenuwstelsel, 
spierstelsel of het skelet.

Beleid
Tijdens de zwangerschap moeten zwangeren geadviseerd worden om zich bewust te worden van hun 
baby’s individuele bewegingspatroon. Als zij bezorgd zijn over een vermindering van of een 
verandering van de kindsbewegingen, kunnen zij het best contact opnemen met hun zorgverlener. 
Rond 20 weken wordt de zwangere hierover geïnformeerd en krijgt zij een folder mee over 
kindsbewegingen tijdens de zwangerschap.

Adviseer vrouwen die onzeker zijn over de kindsbewegingen na 28 weken zwangerschapsduur, om 
zich in linkerzijligging te concentreren op de kindsbewegingen. Desgewenst kunnen zwangeren daarbij 
gebruik maken van een trappelkaart. Als zij in 2 uur niet meer dan 10 discrete bewegingen voelen, 
kunnen zij het best onmiddellijk contact opnemen met hun zorgverlener.

Als vrouwen bezorgd zijn over afname van de kindsbewegingen, krijgen ze het advies om nog dezelfde 
dag de conditie van hun kind laten controleren.

Anamnese

o Daadwerkelijk afname van kindsbewegingen, hoe lang dit bestaat, of dit de eerste keer is 
en/of er helemaal geen bewegingen meer zijn.

o Zijn er aanwijzingen voor andere zwangerschapscomplicaties; foetale groeivertraging of 
placenta insufficiëntie.

o Zijn er risicofactoren voor foetale sterfte: gecompliceerde obstetrische voorgeschiedenis, 
primigravida, maternale leeftijd>35 jaar, etniciteit, obesitas, alcohol en/of drugsgebruik

o Hypertensie
o Diabetes
o Erfelijke aandoeningen
o Zorgvermijdend gedrag, taal- en of andere communicatieproblemen, huiselijk geweld.

Beleid bij afname kindsbewegingen in eerste lijn.

o Luisteren foetale hartslag op zo kort mogelijke termijn. Meet ook tegelijkertijd de maternale 
hartslag.

o Foetale groei beoordelen door uitwendig onderzoek
o Bloeddruk meten.

• <24 weken: foetale hartactie beluisteren. Bij volledige afwezigheid van 
kindsbewegingen verwijzen naar 2e lijn.

• 24-28+0 weken: foetale hartactie beluisteren en normale prenatale controle. Bij 
risicofactor anamnese of uitwendig onderzoek verwijzing 2e lijn.

• >28 weken Verwijzing 2e lijn
o Afspraak 1A via triage verpleegkundige(5644)

Beleid tweedelijn

o CTG >28 weken



o Bloeddruk
o Echoscopisch onderzoek binnen 24 uur: vruchtwater, ligging, placentalokalisatie, 

kindsbewegingen en biometrie. Bij tekenen van IUGR tevens PI.
o Eventueel onderzoek naar structurele afwijkingen indien die nog niet eerder gedaan is en als 

de zwangere daar geen bezwaar tegen heeft.
o Terugkoppeling eerstelijns verloskundige

Bij herhaling van verminderde kindsbewegingen

o Herhaal de vorige onderzoeken en risicobepaling. Inclusief echoscopisch onderzoek

o Op individuele basis de beslissing nemen om bij herhaald melden van verminderde kindsbewegingen 
met normale bevinden a terme in te leiden of af te wachten.

Referenties

o Gezamenlijke richtlijn KNOV en NVOG ‘Verminderde kindsbewegingen’. 




