
Zorgpad dysmatuur i.a. (geboortegewicht <p10)

8 
• Intake door casemanager
• Echo door echoscopiste

10-12

• Counseling PNS/SEO door counselor
• Controle/onderzoek door verloskundige
• Termijnecho door echoscopiste

11-13 

• NIPT/combinatietest indien gewenst
• MDO, vaststellen interprofessioneel geboortezorgteam
• Verwijs voor consult gynaecoloog bij geboortegewicht <p2.3 ia
• Indien placenta PA vorige keer tekenen van placentainsufficiënte liet zien, bespreek dan ASA 80 mg 10-36 weken AD

14- 18 
• Controle/onderzoek door casemanager met vaststellen individueel geboortezorgplan
• Informatie kraamzorg, voorlichtingsavond, cursus, labuitslagen 

20-24

• SEO op verzoek (GUO op indicatie)
• Controle/onderzoek door verloskundige inclusief lab: Hb indien <1 jaar zwanger
• Informatie keuze voeding, minder leven voelen   

27-28

• Controle/onderzoek door verloskundige
• Biometrie  
• Intake door kraamzorg 

30 

• Controle/onderzoek door verloskundige
• Anti-D op indicatie
• Informatie bevalling, pijnbestrijding, bevalplan

32 
• Controle/onderzoek door verloskundige
• Biometrie 

34-35
• Controle/onderzoek door verloskundige
• Bespreken bevalplan 

36 
• Controle/onderzoek door verloskundige
• Biometrie 

37 
• Controle/onderzoek door verloskundige
• Informatie hielprik en gehoorscreening 

38
• Controle/onderzoek door verloskundige

39
• Controle/onderzoek door verloskundige

40
• Controle/onderzoek door verloskundige

41 
• Controle onderzoek door verloskundige
• Consult dreigende serotiniteit

42
• Controle/onderzoek door verloskundige
• Inleiden van de baring
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Partus

• Partus thuis, poliklinisch, MR of klinisch door verloskundige (afhankelijk van echoscopisch geschat gewicht)
• Partusassistentie door kraamzorg of O&G verpleegkundige (bij MR)

Kraambed

• Glucosecontroles neonaat  geboortegewicht <p10 of <2500 gram (bij >37 weken) 
• Kraamzorg door kraamverzorgende volgens LIP
• Kraambedcontroles op maat door verloskundige/casemanager
• Hielprik/gehoortest door JGZ
• Overdracht van verloskundige naar huisarts

Tot 6 weken 
post partum

• Nacontrole door casemanager
• Controles consultatiebureau door JGZ

1. Begeleiding zwangerschap door eerste lijn
2. Biometrieën door tweede lijn indien <p2.3 i.a. 
3. Verwijzen volgens praktijkkaart Consortium 
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Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland   

Praktijkkaart  Foetale Groei Restrictie (FGR)            

 
Werkwijze 1e lijn 

 De termijn vaststellen m.b.v. een vroege echo 
 Zwangeren selecteren op het bestaan van risicofactoren bij het begin van de 

zwangerschap
 Advies: stoppen met roken
 Kindsbewegingen monitoren (vanaf 28 weken) 
 Echografische groeicurve  bij 1 of meer risicofactoren vanaf 26 weken. Meten met een 

interval van minstens 2 weken, door bij voorkeur 1, maximaal 2 verschillende 
zorgverleners

 Gebruik geen anatomische referentiepunten (zoals ½ NX)
 Bij laagrisico zwangeren - na 36 weken- heeft gewichtsschatting met de echo of door 

palpatie een vergelijkbare grootte in de  meetfout
 Beoordeel vanaf 26-28 weken de foetale groei met fundus-symfysemetingen in 

centimeters met een minimum interval van 2 weken
 Bij een geboortegewicht < P10: consult bij de kinderarts. 

 
Indicatie(s) voor verwijzing naar 2e lijn 

 Een kind i.a. met P < 2.3 :  in het eerste trimester verwijzen naar de gynaecoloog 
 Een uitzetting van de uterus die 2-4 weken achterloopt op de termijn 
 Een echoscopisch geschat gewicht < P10 of een AC < P 5 
 Afbuigen van de groeicurve met > 20 percentielen.

 

Risicofactoren 
 Eerdere graviditeit met groeibeperking 
 Meerlingzwangerschap 
 Congenitale en genetische afwijkingen 
 Tienerzwangerschap of hoge maternale leeftijd  (˃35 jaar) 
 < 6 maanden tussen zwangerschappen. 

 

 Maternale ziekte (chronische hypertensie, chronische nieraandoening, 
   systeemziekte, chronische restrictieve longaandoening, cardiale    
   aandoening) 

 Medicatie: bv. corticosteroïden, anti-epileptica, immunosuppressiva, 
chemotherapie, anti-hypertensiva.
 

 Roken, drugs, alcohol 
 Lage socio-economische status 
 Ondervoeding, BMI<18;  of  overgewicht BMI > 30 
 Stress en/of hoge werkbelasting.
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