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In dit protocol wordt het beleid rondom de zwangerschap na 41 weken beschreven. Het protocol is 
gebaseerd op de NVOG Module Beleid zwangerschap na 41 weken, verschenen in 2019/2020.

Omschrijving

Volgens de WHO en FIGO spreekt men over serotiniteit bij een zwangerschapsduur van meer dan 42 
weken (294 dagen), uitgaande van een betrouwbare termijnbepaling in het eerste trimester. Als er 
een juiste termijnecho is verricht is de incidentie van serotiniteit 2%. Zie protocol ‘Datering van de 
zwangerschap’. 
Uit de INDEX studie bleek dat inductie bij 41 weken vergeleken met expectatief beleid na 41 weken tot 
maximaal 42 weken geassocieerd is met minder perinatale sterfte en minder NICU opnames. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat het absolute risico op perinatale sterfte en NICU opname klein is, maar 
vanwege de impact zijn beide aspecten klinisch relevant. 

Beleid

Eerste lijn
Licht elke zwangere in over het beleid rondom serotiniteit en het indien gewenst inleiden van de 
baring vanaf 41 weken zwangerschap. Plan indien patiënte dat wenst een consult in tussen 40+5 en 41 
weken AD voor CTG en echocontrole en counseling over inleiden versus afwachten. Indien patiënte 
een afwachtend beleid prefereert wordt zij bij 41+3 ingepland voor CTG, echo en counseling inleiden. 
Telefoonnummer triageverpleegkundige 0513-685644. Verwijzing zwangerenkaart en aanvullende 
informatie via Zorgdomein. 

Tweede lijn
Licht elke zwangere in over het beleid rondom serotiniteit. Plan voor elke klinische zwangere een 
consult in tussen 40 en 41 weken AD om te kunnen counselen over inleiden versus afwachten. 

Verricht bij elk consult (dreigende) serotiniteit een CTG en een echo om de hoeveelheid vruchtwater 
te bepalen. Indien er sprake is van een suboptimale situatie wordt patiënte gepland voor inleiding. 
Indien de controles normaal zijn, worden patiënte en partner gecounseld over inleiden versus 
afwachten.

Bespreek met de zwangere (en haar partner):

 Haar verwachtingen over inleiden en afwachten bij 41 weken zwangerschap
 Dat er een significant lager risico gevonden wordt in perinatale mortaliteit en NICU opnames 

bij inleiden bij AD 41 weken versus afwachten* 
o Let op: het betreft hier een à priori gezonde populatie



o Op basis van de analyse zouden er 327 vrouwen moeten worden ingeleid om één 
perinatale sterfte te voorkomen

o Op basis van de analyse zouden er 76 vrouwen moeten worden ingeleid om één NICU-
opname te voorkomen 

 Dat er een significant, maar klinisch niet relevant verschil wordt gevonden van meer 
pijnstilling bij inleiden bij AD 41 weken

 Dat er geen verschil wordt gezien in: 
o Sectio caesarea
o Vaginale kunstverlossing
o Neonatale infecties
o Postpartum bloedverlies
o Schouderdystocie
o Rupturen
o Apgarscore <7 na 5 minuten

 Wat de natuurlijke start van de bevalling is met verwachte verloop, met onderscheid in primi- 
en multiparae

 Wat de start van de inleiding inhoudt en het verwachte verloop, met onderscheid in primi- en 
multiparae. Geef specifiek aandacht voor duur procedure en feit dat inleiden niet altijd 
succesvol is

 Dat er mogelijk meer interventies plaatsvinden zoals CTG-bewaking, infuus, VT etc.
 Wat het beleid is indien er voor een expectatief beleid wordt gekozen 

Indien een zwangere kiest voor inleiden, wordt zij ingepland voor een Foleyballoncatheter of een 
chemische inleiding.

Indien een zwangere kiest voor expectatief beleid, wordt zij tenminste nog éénmaal gezien rond 41+3 
AD voor controle CTG en echo vruchtwater. 

Strippen

Vanaf het begin van de 41e week om de 48 uur strippen geeft een substantiële reductie van het aantal 
zwangeren dat ingeleid moet worden zonder dat er een toegenomen kans is op perinatale of 
maternale complicaties. Wanneer een zwangere gestript wordt in de 2e lijn en vervolgens in de 1e  lijn 
mag bevallen, dient dit vooraf even afgestemd te worden met de eerstelijns verloskundige. 

AROM in de eerste lijn 

Bij een multipara met een vaginale baring in de voorgeschiedenis en een amniotomierijpe portio 
(Bishop >5) voorbij AD 41 weken, kan het volgende beleid (na overleg met gynaecoloog) worden 
ingezet. In de ochtend worden thuis de vliezen gebroken. Indien de zwangere daarop niet goed in 
partu raakt, komt zij diezelfde dag om 14:00 op de verloskamers, waar zij zal worden doorgeleid. In 
verband met de planning op de verloskamers wordt de klinisch verloskundige vóór AROM op de 
hoogte gesteld.

*Risico op perinatale sterfte groep inleiden: 1/2656 versus risico in groep afwachten (tot 42 weken): 
10/2655  (gepoolde RR 0,22, 95% BI 0,06-0,84). 
*Risico op NICU-opname was in de groep inleiden 71/2580 versus in de groep afwachten (tot 42 
weken): 105/2573 (gepoolde RR 0,67, 95%BI 0,50-0,90)



Referenties
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