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Time Task Matrix (TTM) Preventie en behandeling van early-onset Groep-B-Streptokok (GBS)         
     
Versie 2, december 2018 
Auteur: Daphne Leeffers 
 
 
In deze TTM is weergegeven welke zorg specifiek is voor zwangeren die GBS positief zijn of een verhoogd risico hebben op GBS. Het doel van de zorg is preventie en vroege detectie van early onset neonatale infectie veroorzaakt door GBS.   
Een TTM is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een zorgpad en kan gebruikt worden in het gesprek met ketenpartners. Het is géén eindproduct. De regionale mogelijkheden in de samenwerking bepalen de mate van integrale zorg. 
 

• GBS kolonisatie bij de zwangere is bewezen als er sprake is van een positieve GBS urine en/of rectovaginale kweek is. 

• Effectieve GBS-profylaxe bestaat uit minimaal 4 uur voorafgaand van geboorte van het kind toedienen van Benzylpenicilline intraveneus (i.v.) 2milj.IE en vervolgens elke 4 uur 1milj.IE. tot aan de geboorte van het kind. Voor een effectieve behandeling 

dienen minimaal twee giften te worden gegeven.   

• Early onset GBS is een verdenking op een GBS-infectie bij de neonaat in de eerste 72uur na de geboorte. 

• Cave overbehandeling met antibiotica, er is een bewezen verhoogde kans op astma en obesitas bij kinderen waarvan moeder en/of kind behandeld is met antibiotica. (invloed op het microbioom) 

 
Afkortingen 
AB - antibiotica 
GBS – Groep-B-Streptokok 
i.a.- in de anamnese 
i.v. – intraveneus 
 

 
 

Onderdeel 9 – 32 weken 32 – 36 weken Bevalling a terme Kraam 
periode 

6 weken post partum 

Aanmelding 
tel 

     

Controles Anamnese t.a.v. GBS; 
-Vroeggeboorte i.a? 
-Kind met invasieve GBS 
i.a.? 
-Kind met ernstige 
neonatale infectie i.a. 
zonder bekende verwekker 
waarvoor noodzaak tot 
kunstmatige beademing of 
circulatoire ondersteuning 
nodig was? 
-Maternale bacteriurie of 
urineweginfectie door 
GBS?  
 

Bespreek diagnostiek GBS bij; 
-Dreigende vroeggeboorte 
-Prematuur gebroken vliezen 
- Maternale bacteriurie of urineweginfectie, altijd een urinekweek inzetten 
 
Bespreek met de zwangere bepaling GBS status tussen 35-37weken indien; 
-GBS kolonisatie in voorgaande zwangerschap 
- Een eerder kind is behandeld met een klinisch beeld van early-onset neonatale sepsis/ meningitis zonder 
bekende verwekker waarbij sprake was van noodzaak tot kunstmatige beademing en/of circulatoire 
ondersteuning  
 
Bespreek met zwangere en haar partner als er een indicatie of overweging voor intraveneus AB profylaxe met 
benzylpenicilline is, de indicaties en overwegingen voor AB profylaxe in de zwangerschap: 
 
Indicatie preventieve AB profylaxe; 
-een eerder kind met een invasieve GBS infectie  

-maternale bacteriurie of urineweginfectie door GBS in de huidige zwangerschap  

 
Bespreek AB profylaxe; 
- maternale GBS-kolonisatie (rectovaginale kweek) zonder andere risicofactoren in de huidige zwangerschap (kans 
op een kind met bewezen early GBS is 1 op 250-300). Effectiviteit van GBS-profylaxe bij deze groep vrouwen voor 
de neonaat is slechts 85-90%.   
-Overweeg bij PROM (<37wk) en langer dan 18 uur gebroken vliezen te behandelen met AB. 

 
 
 

Bespreek (snel) diagnostiek bij; 
Langdurig gebroken vliezen 
 
Indicatie preventieve AB 
profylaxe; 
-een eerder kind met een 
invasieve GBS infectie  

-maternale bacteriurie of 
urineweginfectie door GBS in de 
huidige zwangerschap  

 
Overweeg AB profylaxe; 
-NB indien mogelijk gebruik 
een GBS sneltest 
- maternale GBS-kolonisatie 
(rectovaginale kweek) zonder 
andere risicofactoren in de 
huidige zwangerschap (kans op 
een kind met bewezen early 
GBS is 1 op 250-300). 
Effectiviteit van GBS-profylaxe 
bij deze groep vrouwen voor de 
neonaat is slechts 85-90%. 
- vroeggeboorte en tevens het 
voortijdig breken van de vliezen 
(ongeacht duur) en een 
onbekende GBS-status. 
 
*Tabel 1 geeft weer de 
aanbevelingen voor het type 
antibiotica en de dosering bij 

Maternale koorts durante partu 
zonder risicofactoren (eg. 
Epiduraal) of ziekteverschijnselen 
bij de neonaat is geen indicatie 
(meer) om de neonaat met AB te 
behandelen. 
-bij aanwezigheid van maternale 
risicofactor of een neonaat met 
symptoom; 
 12uur observatie.   
(temperatuur en ademhaling 
1,3,6,9 en 12 uur observeren)  
Observatie bij  
maternale koorts (>38˚C), PROM 
(>24uur) of GBS kolonisatie. 
 
Alertheid t.a.v. signalen neonatale 
infectie; zie voor normaalwaarden 
richtlijn postnatale zorg KNOV. 
 
Alarmsignalen (late symptomen) 
verdenking early onset neonatale 
infectie; 
-ontroostbaar 
huilen/lusteloosheid 
-hypotonie 
-slecht drinken 
-koorts >38 ˚C 
- ondertemperatuur <36 ˚C 
-tachypnoe/dyspnoe 
-kreunende ademhaling 
-grauw zien 

Bespreek 
adviezen/overwegingen 
t.a.v. volgende 
zwangerschap; 
-Melden GBS dragerschap 
-Overwegingen t.a.v. 
screenen op GBS in 
volgende zwangerschap 
- Overwegingen 
preventieve AB profylaxe 
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Onderdeel 9 – 32 weken 32 – 36 weken Bevalling a terme Kraam 
periode 

6 weken post partum 

AB-profylaxe ter voorkoming 
van een GBS infectie durante 
partu. 
 
 

 
 
 

Onderzoeken  
 

-Bij risicofactoren of verhoogd risico op GBS, neem een rectovaginale kweek/urinekweek af. 
-Een sneltest heeft de voorkeur gezien de snelheid van de test en de afname van het aantal vrouwen dat wordt 
behandeld met antibiotica. 
 

 
 

   

Informatie en 
counseling 

 -informeer zwangere en partner over indicaties en overwegingen t.a.v. AB profylaxe. Geef uitleg over voor- en 
nadelen van antibiotica profylaxe. 
-draag zorg voor correcte medische verslaglegging 
 
Counseling door middel van BRAINS; 

• Benefits (voordelen) – Wanneer GBS niet wordt behandeld  zal ongeveer 50% van de neonaten 

geïnfecteerd zijn. Daarvan wordt 1-2% ziek. Met andere woorden, van de 1000 vrouwen die GBS positief 

zijn krijgen 5-10 kinderen daadwerkelijk een GBS infectie. Wanneer er effectief AB tijdens de baring wordt 

gegeven (minimaal 2 giften) neemt de kans op een infectie bij de neonaat af. Er moeten 485 vrouwen 

worden behandeld om 1 infectie te voorkomen.  

• Risico Een vroege neonatale GBS infectie is een ernstige aandoening waarbij in 10-15% van de infecties 

een meningitis ontstaat. Mortaliteit is 5-10 per 100 zieke kinderen. 

Nadelen van antibiotica zijn; verstoring van het maternale microbioom met mogelijk lange termijn 

gevolgen voor het kind (astma/obesitas), mogelijke allergische reactie moeder op antibiotica, kans op 

antibioticaresistentie, geen thuisbevalling mogelijk door iv antibiotica. 

• Alternatieven afwachten met in achtneming van risico op infectie. 

• Intuïtie Bespreek wat de voorkeur van de moeder en partner is. 

• Negotiation (onderhandelen) bespreek met de zwangere en haar partner wat haar voorkeur is en 

waarom en verduidelijk eventueel onduidelijkheden. 

• Second de zwangere en haar partner krijgen de tijd om erover na te denken. 

 
 
 

Informeer ouders en kraamzorg 
om verloskundige te consulteren 
indien er sprake is van 
symptomen die kunnen wijzen op 
een early onset neonatale 
infectie. 

 

Consult  Indien indicatie voor AB-profylaxe durante partu bespreek beleid tijdens de baring Afhankelijk van afspraak consult 
durante partu voor AB profylaxe 
of verwijzing 

  

Verwijzing - Afhankelijk van afspraak consult 
durante partu voor AB profylaxe 
of verwijzing 

Bij symptomen die kunnen wijzen 
op een early onset neonatale 
infectie verwijzing naar kinderarts 

 

Bron 
 
 

 
 -Handreiking interpretatie aanbevelingen uit richtlijnen, KNOV (2017) https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2773/file/Handreiking_interpretatie_aanbevelingen_uit_richtlijnen.pdf  
- Multidisciplinaire richtlijn preventie en behandeling van early-onset neonatale infectie (adaptatie van de NICE-richtlijn) (2017) Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) 
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2777/file/Multidisciplinaire_richtlijn_%27early_onset_infecties%27.pdf 
-Addendum 1: Risico op en gevolgen van een early-onset neonatale GBS-infectie. https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2774/file/ad1_-_Risico_op_en_gevolgen_van_early-onset_neonatale_GBS-infecties.pdf  
-Addendum 2: GBS sneldiagnostiek.  https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2775/file/ad2_-_GBS_sneldiagnostiek.pdf 
-Addendum 3: Verschillen tussen de oude richtlijn GBS-ziekte en de nieuwe richtlijn. https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2776/file/ad3_-_Verschillen_oude_en_nieuwe_richtlijn.pdf  
- Multidisciplinaire richtlijn postnatale zorg, KNOV (2018) https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2882/file/Postnatale_zorg_opgemaakte_versie_door_IB_md_10_aug_2018.pdf 
  

Doelen totale 
zorgpad 

- Effectieve preventie en behandeling van early neonatale GBS 

- Substitutie van zorg waar mogelijk 

   

Aandachts-
punten voor 
VSV 

- Afstemming over indicaties en overwegingen voor AB-profylaxe  

- Bespreken optie partus onder leiding van eerste lijn indien AB-profylaxe nodig is 

 

   

*Multi disciplinair overleg: overleg met betrokken ketenpartners dat regelmatig plaatsvindt. Doel: afstemmen van zorg. Disciplines die in ieder geval aanwezig zijn: eerstelijns verloskundige, tweedelijns verloskundige, gynaecoloog, kinderarts. Mogelijke andere 
disciplines:  huisarts, public health medewerkers. 
 

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2773/file/Handreiking_interpretatie_aanbevelingen_uit_richtlijnen.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2777/file/Multidisciplinaire_richtlijn_%27early_onset_infecties%27.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2774/file/ad1_-_Risico_op_en_gevolgen_van_early-onset_neonatale_GBS-infecties.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2775/file/ad2_-_GBS_sneldiagnostiek.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2776/file/ad3_-_Verschillen_oude_en_nieuwe_richtlijn.pdf
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*Tabel 1. Antibiotische profylaxe bij de partus ter preventie van neonatale early-onset GBSsepsis* 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
profylaxe starten tijdens ontsluiting (minstens 4 uur voor de geboorte) tot de geboorte 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Route  middel   startdosis  onderhoud 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
voorkeur:  benzylpenicilline i.v. 2 milj. IE  1 milj.IE elke 4 uur 
alternatief:  amoxicilline   i.v. 2 g   1 g elke 4 uur 
of:    ampicilline   i.v. 2 g   1 g elke 4 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
bij penicilline-allergie: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
voorkeur:  clindamycine   i.v. 900 mg  900 mg elke 8 uur 
alternatief:  erythromycine  i.v. 500 mg      500 mg elke 6 uur 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Ontleend aan de richtlijn GBS-ziekte (2008). 

 


