
Nieuwe Nederlandse Geboortegewichtcurven 

Achtergrond 

In 2008 werden de Kloosterman-curven uit 19701 vervangen door de PRN geboortegewichtcurven.2 

Deze curven waren gebaseerd op vrijwel alle levendgeboren eenlingen uit 2001, en vormden daarmee 

een weergave van het geboortegewicht in Nederland. Met deze curven kon worden vastgesteld of het 

geboortegewicht van een kind representatief was voor de Nederlandse populatie. In de praktijk 

werden de curven ook gebruikt om te differentiëren tussen normaal en afwijkend geboortegewicht, 

wat niet helemaal hetzelfde is.   

De aanleiding voor de ontwikkeling van nieuwe Nederlandse geboortegewichtcurven was de 

observatie dat er sinds de invoer van de PRN geboortegewichtcurven, nauwelijks meer small-for-

gestational-age (SGA) kinderen geboren werden. Pasgeborenen die werden geboren na medische 

interventie omwille van foetale groeivertraging, bleken postpartum een volstrekt normaal 

geboortegewicht te hebben. Deze discrepantie leidde niet alleen tot spraakverwarring maar ook tot 

het vermoeden dat de PRN geboortegewichtcurven het probleem van SGA – en de daarmee 

samenhangende kans op mortaliteit en morbiditeit – onderschatten.  

Totstandkoming 

In 2014 werd de Werkgroep Curven opgericht, met daarin vertegenwoordigers vanuit de KNOV, NVK, 

NVOG en Perined. Het doel van deze werkgroep was het verkleinen van de discrepantie tussen de 

antepartum SGA classificatie op basis van foetale groeicurven, versus de postnatale SGA classificatie 

op basis van geboortegewichtcurven.  

Op basis van de resultaten uit eerdere studies3,4 werd besloten om normatieve 

geboortegewichtcurven te ontwikkelen, gebaseerd op gegevens van pasgeborenen zónder 

risicofactoren voor abnormale foetale groei. Concreet betekende dit de exclusie van alle moeders met 

hypertensie, diabetes of overige gezondheidsproblemen, moeders met middelengebruik, 

zwangerschappen gecompliceerd dor placenta-afwijkingen of intra-uteriene infecties, 

meerlingenzwangerschappen en pasgeborenen met aangeboren afwijkingen. Om eventuele 

onderrapportage van groeigerelateerde problematiek te ondervangen, werden ook alle inleidingen en 

primaire sectio’s geëxcludeerd.  

Tussen 2000 en 2014 werden in Nederland ruim 2,7 miljoen kinderen geboren en geregistreerd in de 

Perinatale Database. Ruim 100.000 pasgeborenen werden geëxcludeerd omdat de 

zwangerschapsduur buiten de gewenste range viel, omdat belangrijke gegevens ontbraken of omdat 

ze reeds antepartum overleden waren. Vervolgens werden bijna 1 miljoen pasgeborenen 

geëxcludeerd in verband met de aanwezigheid van risicofactoren voor afwijkende foetale groei. Veruit 

de belangrijkste reden voor exclusie was een inleiding of primaire sectio, gevolgd door hypertensie. Na 

de exclusie van enkele extreme outliers konden de gegevens van ruim 1,6 miljoen kinderen worden 

gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe geboortegewichtcurven. Deze curven beogen weer te 

geven wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende 

zwangerschapsduur. 

Er zijn aparte curven ontwikkeld voor jongens en meisjes. Het uitgangspunt hierbij was correctie voor 

fysiologische verschillen in foetale groeipotentie. Dat betekent dat we alleen gecorrigeerd hebben 

voor factoren die leiden tot een lager geboortegewicht, maar die niet geassocieerd zijn met een 

slechtere uitkomst. Meisjes zijn bij geboorte gemiddeld genomen lichter dan jongens, maar hebben 

géén verhoogd risico op mortaliteit en morbiditeit. Pasgeborenen van nulliparae zijn ook lichter dan 



pasgeborenen van multiparae, maar hebben wél een verhoogd risico op mortaliteit en morbiditeit. 

Hetzelfde geldt voor pasgeborenen van moeders met een niet-Nederlandse etniciteit. Omdat niet 

uitgesloten kon worden dat het lagere geboortegewicht (deels) verantwoordelijk was voor de hogere 

kans op mortaliteit en morbiditeit, is bij de ontwikkeling van de nieuwe geboortegewichtcurven niet 

langer onderscheid gemaakt naar pariteit en etniciteit.  

Gevolgen  

De exclusie van pasgeborenen met risicofactoren voor abnormale groei heeft geleid tot een 

verschuiving van de lagere percentielen (waaronder de p10), die vergeleken met de PRN 

geboortegewichtcurven een stuk hoger liggen. Bij handhaving van de p10 als afkappunt, heeft dit tot 

gevolg dat meer pasgeborenen geclassificeerd zullen worden als SGA. Voorheen werd circa 10% van 

de populatie als SGA werd geclassificeerd, ongeacht de zwangerschapsduur. Met de invoer van de 

nieuwe geboortegewichtcurven kan dit in premature pasgeborenen oplopen tot >35%. Echter, omdat 

slechts 7-8% van de Nederlandse pasgeborenen een zwangerschapsduur heeft van <37 weken neemt 

het totale aantal SGA pasgeborenen met 3% toe ten opzichte van de oude classificatie. Deze ‘extra’ 

SGA pasgeborenen hebben een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit ten opzichte van de 

pasgeborenen die niet SGA zijn.3,4 Deze pasgeborenen werden voorheen ‘gemist’, oftewel de nieuwe 

geboortegewichtcurven kunnen de opsporing van met SGA geassocieerde problematiek verbeteren. 

Daarnaast sluiten de nieuwe geboortegewichtcurven bijzonder goed aan op foetale groeicurven,5 

waarmee de eerder beschreven discrepantie enorm verkleind is. Dit faciliteert communicatie tussen 

zorgverleners en tussen zorgverleners en (aanstaande) ouders.  
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