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Aanleiding
Er zijn regionaal sterke verschillen in beleid bij een zwangerschapsduur vanaf 41 weken. In sommige
regio’s wordt er vanaf 41 weken overwogen om de baring in te leiden, ook bij eerstelijns zwangeren, in
andere regio’s wordt bij een gezonde zwangerschap tot 42 weken afgewacht, met of zonder consult in de
tweedelijn (echo en/of CTG controle). Er zijn systematic reviews beschikbaar over dit onderwerp, en er
loopt een groot onderzoek in Nederland (INDEX-studie). Er is een herziene afspraak hierover in de VIL
in voorbereiding, die tot nu toe niet geautoriseerd is. Verloskundigen hebben aangegeven dat ze behoefte
hebben aan een overzicht van beschikbare kennis, zodat ze hun beleid ten aanzien van dit onderwerp
kunnen onderbouwen in het gesprek met hun cliënten en in het VSV.
Deze factsheet geeft een kort overzicht van bestaande gegevens, gebaseerd op reviews, literatuur gebruikt
voor de concept-VIL en Nederlandse gegevens uit de PRN-database. Uitvoerig systematisch literatuur
onderzoek is niet verricht door de KNOV. De factsheet is ontwikkeld door de afdeling richtlijnen van de
KNOV.
Definitie
Serotiniteit of post terme zwangerschap is gedefinieerd door WHO en FIGO als een zwangerschapsduur
≥42 weken. Laat terme zwangerschap wordt door de ACOG/SMFM gedefinieerd als een zwangerschap
van 41+0 t/m 41+6 (ACOG 2013). De amenorroeduur dient te worden berekend op basis van
echoscopisch onderzoek conform het NVOG modelprotocol ‘Datering van de zwangerschap’ (NVOG
2010). Volgens dit protocol wordt de a terme datum bepaald op basis van de echoscopische parameters in
het eerste trimester ( bij voorkeur tussen 8+4 en 12+6 weken). Zelfs bij 1 dag verschil met de a terme datum
op basis van de eerste dag laatste menstruatie wordt de echoscopisch bepaalde a terme datum gevolgd.
Prevalentie/incidentie
Bijna 20% van alle vrouwen met een eenlingzwangerschap bevalt vanaf 41+0 weken. In 2013 (Stichting
Perinatale Registratie Nederland 2014) beviel 16,7 % tussen de 41+0 en 41+6 weken en 1,4% vanaf 42+0
weken (zie tabel 1). Het aantal zwangeren dat de 42+0 week volmaakt is sterk gedaald, onder andere als
gevolg van een toenemend beleid om eerder dan 42+0 weken de bevalling in te leiden. In 2007 was 4,6%
van alle eenlinggeboorten bij ≥42+0 weken en in 2002 was dit 5,5% (bron: PRN jaarboeken 2002 en
2007).
Tabel 1. Prevalentie zwangerschapsduur >= 41 weken bij eenlingzwangerschappen in 2013
41+0-41+6 wkn
Aantal
Percentage
Totaal
27.460
16,7% van alle eenlingzwangerschappen
Spontane weeën/vliesscheur
18.735 68,2%
Inleiding
8.410 30,6%
Primaire sectio
315 1,1%
≥ 42 wkn
Aantal
Percentage
Totaal
2.199
1,4% van alle eenlingzwangerschappen
Spontane weeën/vliesscheur
764 29,8%
Inleiding
1.761 68,7%
Primaire sectio
39 1,5%
Bron: Jaarboek 2013 Zorg in Nederland - stichting PRN tabel 4.1.2
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Van alle zwangeren in de eerstelijns verloskundigenpraktijken wordt ongeveer 4% overgedragen in
verband met (dreigende) serotiniteit (Amelink-Verburg et al. 2009). Dit is ongeveer 8% van alle ante
partum overdrachten (bron: PRN-insight LVR1 praktijkjaarverslag 2013).
Wat zijn de risico’s?
Serotiniteit, dus een zwangerschapsduur ≥42 weken , is geassocieerd met een verhoogd risico op
perinatale sterfte en morbiditeit, inclusief foetale sterfte. In hoeverre dit risico ook al verhoogd is bij 41+0
– 41+6 weken bij een verder ongestoorde eenlingzwangerschap is moeilijk vast te stellen, ook omdat de
incidentie van perinatale sterfte laag is (zie tabel 2).
Tabel 2: perinatale sterfte en zwangerschapsduur
Zwduur
Foetale Neonatale
(in wk)
sterfte
sterfte
(n)
1-7dg (n)

Aantal
geborenen

Perinatale
sterfte
(1-7 dg)

Procent

Geboren kinderen 2013 (PRN jaarboek, tabel 7.1.1)
Alle
kinderen
Prematuur
A terme

≥ 22

893

475

169.884

1.368

0,81%

22+0 – 36+6
37+0 – 40+6

647
144

375
68

12.921
125.105

1.022
212

0,79%
0,17%

Laat terme

41+0 – 41+6

29

13

27.465

42

0,15%

Serotien

≥ 42+0

3

2

2.199

5

0,23%

140
30
5

60
14
2

115.816
29.012
2.564

200
46
7

0,17%
0,16%
0,27%

PAN rapport 2010-2012
Laat terme
Serotien

-

-

-

38+0 - 40+6
41+0 - 41+6
≥ 42

Risicofactoren bij lange zwangerschapsduur (in laag risico zwangerschappen)
Laag geboortegewicht
Perinatale sterfte en morbiditeit bij serotiniteit is sterk geassocieerd met groeivertraging, gedefinieerd als
een geboortegewicht < 10e percentiel. In een groot cohort in Noorwegen was het risico op perinatale
sterfte bij een zwangerschapsduur > 42 weken, rekening houdend met confounders zoals pariteit en
maternale leeftijd, vijfmaal verhoogd voor kinderen met een geboortegewicht < p10 (adj RR 5.68 ; 95%
BI 4.37-7.38) (Campbell et al. 1997, NVOG 2007).
Etniciteit
Er zijn aanwijzingen dat de optimale zwangerschapsduur kan samenhangen met etniciteit (NVOG 2007,
Ravelli et al. 2013). Afrikaanse, Surinaams-Hindoestaanse en mediterrane vrouwen zouden al voor de 42.0
weken een verhoogd risico op perinatale sterfte hebben. In hoeverre dit van belang is bij het vaststellen
van serotiniteit in deze groepen is nog onderwerp van onderzoek (zie INDEX studie) (Kortekaas et al.
2014).
GDM
Bij diabetes mellitus is een lange zwangerschapsduur gerelateerd aan perinatale complicaties, mogelijk door
een versnelde rijping van de placenta. Of dat ook het geval is bij diabetes gravidarum (GDM) is
onduidelijk. Hiervoor wordt verwezen naar de factsheet Zwangerschapsdiabetes (KNOV 2013).
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-

Meconium houdend vruchtwater
Meconiumhoudend vruchtwater komt vaker voor naarmate de zwangerschapsduur vordert. In een groot
cohort laag risico eenling zwangerschappen in Californië (VS) nam de aanwezigheid van meconium toe
van 11% bij 37 weken tot 35% bij 42 weken (Caughey et al. 2005, NVOG 2007). De risico’s geassocieerd
met meconiumhoudend vruchtwater staan beschreven in de factsheet Meconiumhoudend vruchtwater
(KNOV 2012).
Welke behandelingen zijn beschikbaar?
- Strippen
Strippen van de vliezen vermindert de kans op serotiniteit, zonder de kans op maternale of neonatale
morbiditeit te vergroten (Boulvain et al. 2005). In een Nederlandse studie verminderde strippen vanaf 41
weken de kans op een zwangerschapsduur ≥ 42+0 weken significant (van 41% naar 23%). Zowel bij nulli
als bij multiparae was strippen bij 6 vrouwen nodig om 1 serotiene zwangerschap te voorkomen (NNT =
6, BI 4-9) (de Miranda et al. 2006).
- Amniotomie voorafgaand aan inleiding
Op basis van een Nederlandse RCT (Serinam-studie) (Rijnders 2011) kan amniotomie worden aangeboden
aan vrouwen met een zwangerschapsduur tussen 41+5 en 42+0 dagen. Na een periode van afwachten van
8-12 uur dient de bevalling ingeleid te worden, als deze niet spontaan op gang is gekomen. In de Serinamstudie verminderde de kans op een inleiding of bijstimulatie (OR 0,7; 95% BI 0,5 – 0,9) en vergrootte de
kans op een thuisbevalling (OR 2,3; 95% BI 1,5 – 3,5).
Dit beleid kan alleen in goede afstemming tussen eerste lijn en tweede lijn worden uitgevoerd.
- Inleiden versus bewaking
Diverse studies en systematische reviews zijn beschikbaar over de effectiviteit van inleiden van de baring
bij een langere zwangerschapsduur of het afwachten van een spontane baring. Er is in Nederland
consensus dat na 42+0 weken een inleiding dient te worden geadviseerd en een overdracht naar de tweede
lijn is geïndiceerd (CVZ 2003, KNOV/NVOG 2011, NVOG 2007). Er is nog wel verschil van mening
over het beleid tussen 41+0 en 41+6 week. De meeste studies en reviews die beschikbaar zijn beantwoorden
niet precies deze vraag, omdat ze variëren in de termijn waarop de baring wordt ingezet en/of op de
termijn tot wanneer wordt afgewacht.
In evidence tabel op de volgende pagina (tabel 3) zijn meta-analyses weergegeven over inleiden vanaf 41
weken (maar vóór de 42 weken) of vanaf 42 weken, waarbij in de controlegroep van de meeste studies
werd afgewacht tot ver voorbij de 42 weken. Alleen de uitkomstmaat ‘perinatale sterfte’ is in de tabel
opgenomen.
De veel geciteerde Cochrane review van Gulmezoglu uit 2012 is gebaseerd op grotendeels dezelfde studies
(met toevoeging van enkele studies met inleiding < 41 weken). Deze Cochrane review maakt geen
onderscheid tussen inleidingen vanaf 41 weken en vanaf 42 weken, en staat daarom niet in deze tabel
(Gulmezoglu et al. 2012).
Op basis van de RCT’s in deze meta-analyses wordt vaak geconcludeerd dat er misschien een reductie van
perinatale sterfte te verwachten is bij het routinematig aanbieden van een inleiding vanaf 41 weken, in
vergelijking met afwachten tot (ver) na 42 weken. Op basis van beide reviews uit tabel 3 is de te
verwachten absolute reductie in het risico op perinatale sterfte klein, en de eventueel in te leiden groep om
één geval van perinatale sterfte te voorkomen (NNT) is zeer groot. Afhankelijk van de review is de NNT
ruim 500 of ruim 800, en mogelijk nog veel meer (zie tabel 3). Omdat in verschillende studies niet altijd
bij 41+0 is ingeleid, maar ook later, en omdat in de controle groep werd gewacht tot (ver) na 42 weken
geeft dit onvoldoende informatie over het Nederlandse dilemma: inleiden bij 41+0 of bij 42+0 weken.
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Tabel 3: Inleiding vanaf 41+0 weken en het mogelijk effect op perinatale sterfte
Systematic
Aantal studies
Omvang
Omvang
Perinatale
Review
interventie controle groep sterfte
groep

ARR = Absolute
risicoreductie;
NNT

Inleiding vanaf 41+0 weken vergeleken met afwachten (tot ver na 42 wk)
Hussain 2011
(Hussain et al.
2011)
Wennerholm
2009
(Wennerholm et
al. 2009)

12 RCT
(subgroup
analyse)
9 RCT
(allen ook in
Hussain ea 2011)

n= 3164;
0 events

n= 3137;
RR 0.27; 95%
8 events (2,5 ‰) BI 0.08-0.98)

n= 2968;
0 events

n= 2952;
RR 0,29 (95%
5 events (1,7 ‰) BI 0,06-1,37)
Niet significant

ARR: 1,8/1000
NNT: 547 (95%
BI 434-20.000)
ARR 1,2/1000
NNT 828 (95%
BI 626-oneindig)

n=145,
3 events
(20,7‰)

ARR
NNT 82 (95% BI
51- oneindig)

Inleiding bij 42 weken vergeleken met afwachten
Hussain 2011,
Wennerholm
2009

2 RCT’s
(subgroep
analyse)

n= 151,
1 event
(6,6‰)

RR 0,41 (95%
BI 0.06- 2.73),
Niet significant

De review van Wennerholm geeft verder aan dat er mogelijk een reductie is in sectio caesarea bij een
beleid waarin vanaf 41 weken of later wordt ingeleid. (RR 0,87; 95% BI 0,79- 0,96) Maar bij een
sensitiviteitsanalyse waarbij de grootste studie om methodologische redenen werd geëxcludeerd, was er
geen significante verschil meer in sectiopercentages (Wennerholm et al. 2009). De vraag is bovendien of
dit vertaalbaar is naar de Nederlandse situatie, omdat het sectio percentage in Nederland bij 41-42 weken
met 7,5% aanzienlijk lager ligt dan in de geïncludeerde studies (> 20%). Observationele studies geven aan
dat de maternale (en ook perinatale) risico’s bij een electieve inleiding over het algemeen hoger zijn dan bij
het afwachten op spontane start van de baring (Baud et al. 2013). In Nederland zijn de percentages van een
secundaire sectio hoger na een inleiding dan na een spontane start van de baring, ook bij laat terme en
serotiene zwangeren (Kortekaas et al. 2014, Zhang et al. 2015).
Bij nadere beschouwing van alle artikelen uit de reviews, blijkt dat geen enkel artikel uit de reviews
ingaat op het Nederlandse dilemma: inleiding aanbieden vanaf 41 weken of afwachten tot 42 weken. Er is
geen uitspraak te doen over mogelijke reductie van perinatale sterfte. Om die reden loopt op dit moment
de INDEX-studie (Studies-obsgyn.nl 2015). Deze is specifiek opgezet om de Nederlandse vraag te
beantwoorden wat de effecten zijn van het wel of niet routinematig aanbieden van een inleiding bij 41
weken in vergelijking met afwachten tot 42 weken. De eerste resultaten worden op zijn vroegst verwacht
in 2016.
- Foetale monitoring en kindsbewegingen
Het is niet uit de literatuur op te maken vanaf welke zwangerschapsduur aanvullende antenatale bewaking
geïndiceerd is en welke vorm van bewaking. Het is onduidelijk of bijvoorbeeld CTG en echo meerwaarde
hebben boven alerter zijn op minder leven voelen enz. Aan de andere kant wordt in de literatuur en in
buitenlandse richtlijnen het belang van foetale monitoring bij vrouwen met een afwachtend beleid
benadrukt en wordt bij studies waarin afwachten wordt vergeleken met inleiden in de afwachtgroep ook
een vorm van bewaking toegepast (ACOG 2014). Hoewel de effectiviteit van foetale monitoring nog niet
is bewezen, is het belangrijk om lokale afspraken te maken over laagdrempelig overleg en/of consultatie
tussen 41+0 en 41+6 weken. Deze afspraken betreffen eventuele aanvullende antenatale monitoring tussen
41+0 en 41+6 en het tijdig plannen van een inleiding bij het bereiken van 42+0 weken.
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Counseling over al dan niet inleiden na 41 en na 42 weken
Cliënten met een gezonde zwangerschap van 41 weken worden met lastige keuzes geconfronteerd. De
kansen op een gezond verloop en spontane start van de baring voor de 42e week zijn groot, maar toch kan
het moeilijk zijn om op een spontane start van de baring te wachten.
Zorgverleners moeten cliënten zorgvuldig inlichten over voor en nadelen van afwachten versus inleiden.
Onder andere moet duidelijk zijn dat perinatale sterfte zeldzaam is, en het absolute risicoverschil bij een
eventuele inleiding vóór 42 weken zeer klein. Duidelijk is wel dat de risico’s na 42 weken verhoogd zijn.
Bijlage 1 kan eventueel helpen bij de counseling over de risico’s.
Wat zegt de VIL-update
De concept VIL update is niet geautoriseerd door de NVK. Daarmee blijft formeel de oude VIL afspraak
uit 2003 bestaan. Pas na de INDEX studie wordt opnieuw aan een update gewerkt.
In de concept update was het advies dat de zwangerschap tot 42+0 weken in de eerste lijn kan worden
begeleid. Wel dienen er goede afspraken te bestaan over eventuele foetale monitoring en laagdrempelig
consult na 41 weken. Er moeten ook goede lokale samenwerkingsafspraken zijn die een inleiding bij 42+0
weken in de tweede lijn mogelijk maken.
Conclusie
Serotiniteit, gedefinieerd als een zwangerschapsduur van 294 dagen of langer, gaat gepaard met verhoogde
perinatale risico’s. Vooral groeivertraging draagt bij aan het perinatale risico. Of een routinematige
inleiding tussen 41 en 42 weken bijdraagt aan betere uitkomsten voor moeder en kind is niet te zeggen.
Daarom wordt op dit moment de INDEX-studie verricht.
Zwangeren moeten adequaat gecounseld worden over de verschillende beleidsopties en de daarbij
horende afwegingen, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor een bij hen passend beleid na
de 41e zwangerschapsweek.
De KNOV stelt zich op het standpunt dat een interventie zoals een inleiding van de baring alleen
aangeboden mag worden indien deze bewezen effectief is of overwogen kan worden indien er geen
verschil is qua (perinatale en/of maternale) uitkomsten met een afwachtend beleid. Aangezien er tot op
heden nog onvoldoende bewijs is voor betere of gelijke perinatale en/of maternale uitkomsten bij het
electief inleiden van de baring vanaf 41 weken, zou dit alleen in studieverband dienen plaats te vinden,
door deelname aan de INDEX-studie.
Aanbevelingen voor interdisciplinaire bespreking
Lokaal dienen er afspraken gemaakt te worden over:
- Eenduidige counseling van de vrouw
- Laagdrempelig overleg en/of consultatie tussen 41 en 41+6 weken
- Strippen vanaf 41 weken
- Eventuele aanvullende antenatale monitoring tussen 41 en 41+6 weken
- het plannen van een inleiding bij 42+0 weken
- De mogelijkheid van een protocol voor amniotomie in de eerste lijn op de dag voorafgaand aan de
geplande inleiding
- Eventueel: mogelijkheden van de begeleiding door de eigen verloskundige (integrale zorg)
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