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4.2 Foetale groeirestrictie 
 
Inleiding 
Foetale groeirestrictie (FGR), ook wel Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) genoemd, gaat gepaard met 
een verhoogde kans op perinatale morbiditeit en mortaliteit en een verhoogd risico op een gestoorde 
ontwikkeling, op diabetes en hypertensie in het latere leven van het kind. De prevalentie hangt af van 
de definitie van foetale groeirestrictie en ligt tussen de 3-10%. Groeirestrictie wordt gedefinieerd als 
een echoscopisch geschat foetaal gewicht onder de p10, echoscopische buikomvang onder de p10 of 
afbuigende groei (definitie: afbuiging van het echoscopisch foetaal gewicht of de echoscopische 
buikomvang van minimaal 20 percentielen, bijv. van p70 naar p50 met een minimum interval van 2 
weken) (KNOV, 2013; NVOG, 2017). Een neonaat met een te laag geboortegewicht voor de termijn van 
de zwangerschap wordt small for gestational age (SGA) genoemd. In 2011 was er bij 22% van de 
gevallen van à terme perinatale sterfte (N=237) sprake van een geboortegewicht <p10 (Perinatale 
Audit).  
 
Methodiek 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Guideline ‘Small-for-Gestational-Age Fetus, Investigation and Management’ (RCOG, 2013). 
- Richtlijn ‘Foetale groeirestrictie’ (NVOG, 2017); 
- Richtlijn ‘Opsporing van foetale groeivertraging’ (KNOV, 2013); 
- Richtlijn ‘Prenatale verloskundige begeleiding’ (KNOV, 2008); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Verloskundige Vademecum – Verloskundige Indicatie Lijst (VIL, 2003). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten  
 
Inhoud van preconceptiezorg 
Foetale groeirestrictie in de voorgeschiedenis gaat gepaard met een verhoogd herhalingsrisico in een 
volgende zwangerschap (tweede zwangerschap RR 3.1, derde zwangerschap na tweemaal te klein kind 
RR 5.1, derde zwangerschap na eenmaal te klein kind RR 2.1-2.7) (KNOV, 2013; NVOG, 2017). Wegens 
de verhoogde kans op perinatale morbiditeit en mortaliteit is het belangrijk dat risicofactoren voor 
foetale groeirestrictie worden opgespoord en waar mogelijk behandeld worden. Het 
preconceptieconsult biedt de mogelijkheid om de herhalingsrisico’s, het beleid en de inhoud van het 
zorgplan met het paar te bespreken (KNOV, 2013; NVOG, 2016; RCOG, 2013). 
 
• Risicofactoren 

Bekende risicofactoren voor een FGR zijn onder andere een small for gestational age kind in de 
anamnese, eerdere zwangerschap met hypertensie, infecties,  chronische hypertensie, diabetes met 
vaatlijden, nierziekte, antifosfolipide syndroom, zwangerschapsinterval van minder dan zes maanden 
of meer dan 60 maanden, verhoogde maternale leeftijd (>40 jaar), zwangerschap <14 jaar, IVF-
zwangerschap,  alcohol- en cocaïnegebruik, roken, obesitas, ondergewicht, lage sociaaleconomische 
status (SES), een lage fruitinname (minder dan een stuk fruit per week) en dagelijks intensieve 
lichaamsbeweging (activiteit waarvan men buiten adem raakt), (KNOV, 2013; NVOG, 2017; RCOG, 
2013). Daarnaast is small for gestational age bij een van de ouders zelf ook een belangrijke risicofactor 
(RCOG, 2013). 
 
• Intra-uteriene groeirestrictie & interventies 

Alle gebruikte richtlijnen geven aan dat het vermijden van risicofactoren zoals roken, drugs, alcohol en 
stress de belangrijkste interventies zijn om FGR te voorkomen (KNOV, 2013; NHG, 2011; NVOG, 2016; 
RCOG, 2013). Ook is het van belang om een volgende zwangerschap met een gezond gewicht te 
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starten. Overweeg bij over- of ondergewicht desgewenst verwijzing naar een diëtist (KNOV, 2013). 
Naast opsporing en behandeling of vermijden van risicofactoren zijn er geen effectieve interventies 
preconceptioneel.  
 
Acetylsalicylzuur lijkt een gunstig effect te hebben op neonatale uitkomst bij vrouwen met een hoog 
risico op foetale groeirestrictie op basis van placentaire insufficiëntie indien dit vóór een 
zwangerschapsduur van zestien weken wordt gestart en gegeven tot een zwangerschapsduur van 36 
weken. Op basis van de literatuur is het niet mogelijk aan te geven welke risicofactoren of indicaties 
het beste gebruikt kunnen worden voor het stellen van de indicatie voor preventie van groeivertraging 
met acetylsalicylzuur (NVOG, 2017). 
 
Organisatie van zorg  
Bij FGR in de anamnese wordt aanbevolen een gynaecoloog te consulteren (NHG, 2011). Het huidige 
beleid zoals in de VIL staat omschreven, beveelt dit aan in geval van groeirestrictie in de anamnese bij 
een geboortegewicht <p5 (VIL, 2003).  
 
Conclusies  
-  Paren met een groei vertraagd kind in de anamnese hebben een verhoogd herhalingsrisico 

tijdens een volgende zwangerschap.  
- Slechte leefstijlgewoontes, lage sociaaleconomische status (SES) en maternale ziekte zijn 

belangrijke risicofactoren voor foetale groeirestrictie.  
 
Overwegingen 
Wanneer een kind geboren wordt met een te laag gewicht gegeven de zwangerschapsduur (gewicht 
<p3) en direct postpartum onder de zorg van de kinderarts valt, dan adviseert de PIL-werkgroep 
preconceptiezorg ter sprake te brengen tijdens de nacontrole door zowel de kinder- als de jeugdarts. 
Een preconceptioneel consult bij de gynaecoloog of het interprofessioneel geboorteteam is dan 
geïndiceerd en wordt met het paar besproken. Tijdens het preconceptioneel consult dient aandacht 
besteed te worden aan de opsporing van risicofactoren voor FGR. Voorlichting ten aanzien van de 
risicofactoren is dan essentieel. Ook dient profylaxe met acetylsalicylzuur reeds preconceptioneel 
besproken te worden.  
 
Aanbevelingen  

Aanbevelingen foetale groeirestrictie (IUGR) Aangewezen zorgverlener 
Informeer paren met een foetale groeirestrictie (<p10) in de 
voorgeschiedenis over: 

- De herhalingskans; 
- Leefstijlfactoren (en mogelijke interventies, zie hoofdstuk 

8) die van invloed kunnen zijn op de preventie van 
groeivertraging 

Alle zorgverleners die preconceptieconsult 
uitvoeren. 

Verwijs vrouwen met een foetale groeirestrictie (<p5) in de 
voorgeschiedenis naar een gynaecoloog voor een 
preconceptieconsult. 

Huisarts, verloskundige, jeugdarts, kinderarts 

Bespreek het beleid bij een volgende zwangerschap met paren met 
ernstige FGR (<p3) in de voorgeschiedenis en preconceptiezorg al 
tijdens de nacontrole. 

Gynaecoloog, bij voorkeur in samenwerking met 
het interprofessioneel geboorteteam, inclusief de 
kinderarts. 
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