
Indien afwachtend beleid gewenst: 

- Consult 2e lijn ter beoordeling foetale 
conditie. Eerste consult bij 41+0 (CTG en 
echo vruchtwater SDP ²) 

- Bij goede foetale conditie vervolg 1e lijn 
en inleiding plannen vanaf in ieder geval 
42+0 (of eerder indien gewenst).  

- Afspraak in de 1e lijn rond 41+0 weken 
voor mogelijkheid tot strippen na 
counseling, herhaling strippoging indien 
gewenst. NB: Strippoging kan indien 
gewenst ook voor het eerste consult 2e 
lijn gepland worden bij AD 40+6.   

- Ivm foetale bewaking 2e consult 2e lijn 
plannen tussen 41+3 – 41+5. Herhaling 
CTG en echo vruchtwater (SDP ²) 

 

 

Werkafspraak ZRT zwangerschap >41 weken amenorroeduur 

Kader 

Door het verschijnen van de multidisciplinaire richtlijn ‘Beleid zwangerschap 41 weken’ is de 
aanbeveling voor zorg, voor laag risico vrouwen die naderend serotien (>42 weken obv 
echoscopische termijnvaststelling) zijn,  aangepast (NVOG, 2021). De geldende aanbeveling is ‘Bied 
de zwangere vrouw de mogelijkheid van inleiding van de baring aan bij 41 weken (287 dagen 
amenorrhoe) bij éénling in hoofdligging. Hierbij dienen de voor- en nadelen van zowel inleiding als 
afwachtend beleid te worden besproken. Counsel bij voorkeur met behulp van een consultkaart en 
benoem daarbij expliciet de effecten op perinatale sterfte en NICU opnames.’ Om de best mogelijke 
zorg te geven is het belangrijk dat de zorg binnen het NGR op elkaar is afgestemd. Binnen NGR wordt 
gestreefd naar objectieve counseling voor elke zwangere en goede logistieke afspraken om 
capaciteitsproblematiek zoveel mogelijk te beperken. 

Voor wetenschappelijke onderbouwing van het beleid wordt verwezen naar de multidisciplinaire 
richtlijn ‘Beleid zwangerschap 41 weken. ’Deze werkafspraak geeft de regionale werkafspraken voor 
het NGR weer.  

Stroomdiagram zorg voor eerstelijns zwangeren 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

     

 

Termijn: 39+0-40+3 weken 

Counseling (1) van de zwangere vrouw 
conform de MDR ¹ “Beleid zwangerschap 41 
weken” en bijbehorende  keuzehulpkaart door 
eerstelijns verloskundige. 

 

Indien inleiding gewenst: 

- Consult gynaecoloog tussen 
40+3 en 40+6 weken. 
Inleiding plannen vanaf 41+0. 

- Voorafgaand aan inleiding 
strippoging overwegen in 1e 
lijn.  



 

 

 

 

¹ MDR; Multi Disciplinaire Richtlijn ² SDP; Single Deepest Pocket 

 

Counseling (1) 

Tijdens de counseling worden ten minste de volgende punten besproken: 
a. Een fysiologische zwangerschapduur is maximaal 42 wkn, vanaf 42 weken spreken 

we van serotiniteit. 
b. Periode tussen 41-42 weken noemen we naderende serotiniteit, in deze periode 

vinden extra controles plaats. 
c. Er is mogelijkheid om de baring in te leiden vanaf 41 weken op wens van de 

zwangere middels AROM door eigen verloskundige 1e lijn, indien aan de voorwaarde 
wordt voldaan, zoals hieronder wordt uitgelegd. Of middels inleiding 2e lijn 
gynaecoloog. 

d. Bespreek de voor- en nadelen van inleiden versus afwachtend beleid. Gebruik 
hiervoor de keuzehulpkaart. 

e. Benoem de effecten op perinatale uitkomsten (perinatale sterfte en NICU opnames) 
en het mogelijk verhoogde risico voor nulli-  tov multipara mbv de keuzehulpkaart. 

f. Bespreek met zwangere de beperkingen van foetale bewaking. 
g. Bespreek met zwangere instructies wie te informeren bij in partu komen. 
h. Bespreek met zwanger het belang van ‘leven voelen’. 

 

 

Toelichting: 

Als de verloskundige hoofdbehandelaar is, blijft zij dat tot aan de datum van de inleiding of 42+0 
weken. Tenzij complicaties optreden die verandering van hoofdbehandelaar noodzakelijk maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AROM 1e lijn: 

Uitgangspunten: 

• De ATD is vastgesteld in het 1 trimester nav het NVOG protocol datering van de 
zwangerschap 

• Strippen van de vliezen vanaf 41 weken leidt tot een reductie van (inleiden wegens) 
serotiniteit. 

• Wanneer bij een zwangerschapsduur tussen 41-42 weken ouders verzoeken om inleiden van 
de baring zonder dat risicofactoren aanwezig lijken te zijn, kan de zwangerschap worden 
beëindigd door inleiden van de baring na voorlichting over inleiden. Dit leidt niet tot meer 
kunstverlossingen en mogelijk tot minder sectio’s. 

Voorwaarden: 

• 1e lijns verloskundige is hoofdbehandelaar en draagt verantwoordelijkheid voor de partus 
• Er is sprake van een ingedaald hoofd en minimaal een Bishopscore 5 (zie bijlage Bishop-

score) 
• De amenorroeduur is tussen 41-42 weken 

Werkwijze: 

• Indicatie wordt gesteld en voorwaarden worden gecheckt 
• De 1e lijns verloskundige belt met klinisch verloskundige of gynaecoloog op de ochtend 

van wens tot AROM tussen 8.00-9.00 uur. Zij stemmen gezamenlijk de mogelijkheden af 
indien er sprake van overdracht mocht ontstaan. 

• De klinisch verloskundige reserveert een suite tot in ieder geval 4 uur na het verrichten 
van AROM.  

• De 1e lijns verloskundige breekt in overleg met zwangere thuis (of op indicatie in 
ziekenhuis) de vliezen en beoordeelt kleur vruchtwater. 

• Indien MHVW (of andere risicofactoren) vindt direct overdracht 2e lijn plaats. 
• Er wordt 4 uur afgewacht of contracties ontstaan, indien niet in partu binnen 4 uur volgt 

overdracht 2e lijn.  
• Wanneer er binnen 4 uur contracties ontstaan, communiceert de eerste lijns 

verloskundige dit met de klinisch verloskundige, de gereserveerde suite kan dan eerder 
vrijgegeven worden.  

 

  



Bijlage  Bishop-score 

 

  



Stroomdiagram zorg voor tweedelijns zwangeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tussen 41 en 42 weken: 2 maal CTG en 2 maal echo vruchtwater met single deepest pocket 

(1) Counseling: tijdens de counseling worden ten minste de volgende punten besproken: 
a. Een fysiologische zwangerschap duur maximaal 42 wkn, vanaf 42 weken spreken e 

van serotiniteit. 
b. Periode tussen 41-42 weken noemen we naderende serotiniteit, in deze periode 

vinden extra controles plaats. 
c. Er is mogelijkheid om de baring in leiden vanaf 41 weken op wens zwangere middels 

AROM door eigen verloskundige 1e lijn of middels inleiding 2e lijn gynaecoloog. 
d. Bespreek de voor- en nadelen van inleiden versus afwachtend beleid. Gebruik 

hiervoor de keuzehulpkaart. 
e. Benoem de effecten op perinatale uitkomsten (perinatale sterfte en NICU opnames) 

en het mogelijk verhoogde risico voor nulli tov multipara mbv keuzehulpkaart. 
f. Bespreek met zwangere de beperkingen van foetale bewaking. 
g. Bespreek met zwangere instructies wie te informeren bij in partu komen. 
h. Bespreek met zwanger ‘leven voelen’ . 

 

¹ MDR; Multi Disciplinaire Richtlijn ² SDP; Single Deepest Pocket 

 

 

Termijn: 39+0-40+6 weken 

Counseling (1) van de zwangere vrouw 
conform de MDR ¹ Beleid zwangerschap 41 
weken en bijbehorende de keuzehulpkaart 
door tweedelijns zorgverlener. 

 

Indien afwachtend beleid gewenst: 

- Consult beoordeling foetale conditie 
tussen 41+0-41+3 weken (CTG en 
echo vruchtwater SDP ²)  

- Strippoging indien gewenst. 
- Bij goede foetale conditie vervolg 

individualiseren* en inleiding 
plannen vanaf in ieder geval 42+0 (of 
eerder indien gewenst) 

Indien inleiding gewenst: 

Inleiding plannen vanaf 41+0 (ook 
in weekend) 



Inhoud consult gynaecoloog: 

- Voor het  consult: CTG 
- Tijdens consult uitvragen leven voelen, echoscopische bepaling: biometrie (ter opsporing 

foetale groeirestrictie), ligging, single deepest vruchtwater pocket meten.  Dopplers op 
indicatie.  

- Counseling herhaling keuzeopties expectatief beleid of inleiding vanaf 41+0 weken 
- Uitleg procedure inleiden  
- Datum voor inleiden plannen, waarbij aandacht voor andere medische inleidingen 

(prioritering)  en mogelijke capaciteitsproblematiek. Tevens optie AROM door 1e lijn 
counselen.  

- Instructies wie te bellen bij klachten (hoofdbehandelaar) 
- Uitleg kans bij capaciteitsproblemen op verschuiven van tijdstip aanvang inleiding of datum 

van inleiding. Bij geen mogelijkheid inleiding op geplande dag wel diezelfde dag evaluatie 
foetale conditie (cortonen of CTG). 
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