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8.5 Over- en ondergewicht 
 
Inleiding 
Overgewicht en ondergewicht worden vastgesteld met behulp van de Body Mass Index (BMI). Dit is 
het gewicht (in kilogram) gedeeld door het kwadraat van de lengte (in meter). Een gezond gewicht 
wordt gedefinieerd als een BMI tussen de 18,5 en 25 kg/m2. Er is sprake van overgewicht bij een BMI 
>25 kg/m2. Bij een BMI >30 en 40 kg/m2 wordt respectievelijk gesproken van obesitas en morbide 
obesitas. Een BMI onder de 18,5 kg/m2 wordt beschouwd als ondergewicht (NHG, 2010). 
Ondergewicht komt voor bij ongeveer 3-4% van de Nederlandse vrouwen tussen de 18 en 34 jaar 
(Leefstijlmonitor, 2015). In Nederland heeft ongeveer 24% van de vrouwen tussen 18 en 34 jaar 
overgewicht (BMI ≥25 kg/m2) en ongeveer 7% heeft obesitas (BMI ≥30 kg/m2) (Leefstijlmonitor, 2015). 
Obesitas komt vaker voor bij mensen van niet-westerse achtergrond en bij mensen met een lager 
opleidingsniveau (Leefstijlmonitor, 2015). 
 
Overgewicht en obesitas worden door de WHO omschreven als een chronische ziekte, waarbij een 
zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot 
gezondheidsrisico’s (WHO, 2015). De laatste decennia stijgt de prevalentie van obesitas continu 
(Leefstijlmonitor, 2015).  
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 
- Wat zijn de gevolgen van over-en ondergewicht voor de uitkomst van de zwangerschap? 
- Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die de uitkomst 

hiervan positief kunnen beïnvloeden? 
- Wie kan deze interventies uitvoeren? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Factsheet ‘Obesitas’ (KNOV, 2012); 
- Guideline ‘Bariatric surgery and pregnancy’ (American College of Obstetricians and 

gynecologists (ACOG), 2009); 
- Richtlijn ‘Morbide obesitas’ (NVvH, 2011); 
- Richtlijn ‘Zwangerschap bij obesitas’ (NVOG, 2009); 
- Richtlijn ‘Eetstoornissen’ (GGZ, 2008); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011);  
- Standaard ‘Obesitas’ (NHG, 2010a); 
- Standaard ‘Subfertiliteit’ (NHG, 2010b);  
- Standaard ‘Amenorroe’ (NHG, 2007). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van de zorg 
• Ondergewicht en zwangerschap 
Het gewicht van een vrouw beïnvloedt de vruchtbaarheid. Vrouwen met een BMI <20 kg/m2 hebben 
een verhoogde kans op verminderde vruchtbaarheid (NHG, 2010). Ondergewicht wordt geassocieerd 
met een verhoogd risico op groeivertraging, miskramen, vroeggeboorte en perinatale sterfte 
(Gezondheidsraad, 2007; GGZ, 2008; NHG, 2011). Ook lijkt ondergewicht tijdens de zwangerschap een 
hoger risico te geven op hart- en vaatziekten en diabetes bij het kind op latere leeftijd 
(Gezondheidsraad, 2007). Vrouwen met ondergewicht hebben minder vaak pre-eclampsie, 
zwangerschapshypertensie en zwangerschapsdiabetes.  
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Ondergewicht kan het gevolg zijn van een eetstoornis zoals anorexia nervosa. Dit is een 
gecompliceerde psychiatrische ziekte die specialistische zorg vereist (GGZ, 2008). Er is een duidelijk 
verband aangetoond tussen amenorroe en eetstoornissen als anorexia nervosa en boulimia (NHG, 
2007). 
 
• Overgewicht en zwangerschap 
Overgewicht (BMI ≥25 kg/m2) geeft meer kans op subfertiliteit (NHG, 2010b). Bij overgewicht is de 
meest voorkomende oorzaak van subfertiliteit het optreden van anovulatie. Vrouwen met overgewicht 
die wel ovuleren hebben ook een verminderde kans op zwangerschap. Het blijkt dat boven een BMI 
van 29 kg/m2 iedere stijging van het BMI met één punt de kans op een zwangerschap verlaagt met 4% 
(NHG, 2010b).  
 
Overgewicht geeft een hoger risico op een miskraam (NHG, 2011). Obesitas geeft in de zwangerschap 
meer kans op complicaties, waarbij het risico afhankelijk is van de mate van overgewicht. Vrouwen 
met obesitas hebben een verhoogde kans op zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie, 
complicaties bij de baring en op mortaliteit van de pasgeborenen (Gezondheidsraad, 2007; NHG, 
2011).  
 
Vergeleken met vrouwen met een normaal BMI voor de zwangerschap hebben obese vrouwen meer 
kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking, waaronder een neuraal buisdefect, 
cardiovasculaire anomalie, verhemelte- en lipspleet, hydrocephalus en een reductiedefect van een 
extremiteit (NHG, 2011). Bij obesitas is het moeilijker om bij een echoscreening alle orgaanstructuren 
van het kind goed te visualiseren en aangeboren afwijkingen worden dan niet altijd gezien (KNOV, 
2012).  
 
Een BMI-stijging (≥3 eenheden) tussen een eerste en tweede zwangerschap gaat gepaard met een 
vergroot risico op maternale complicaties tijdens de tweede zwangerschap en partus (NHG, 2010a). 
 
• Bariatrische chirurgie en zwangerschap 
Door het gewichtsverlies na bariatrische chirurgie is het zeer waarschijnlijk dat de fertiliteit verbetert 
en dat er een afname is van zwangerschapscomplicaties, zoals het risico op zwangerschapsdiabetes. 
Over het algemeen is een zwangerschap na bariatrische chirurgie veilig (NVOG, 2009). Echter, bij 6-8% 
van de zwangerschappen na bariatrische chirurgie verlopen gecompliceerd. Deze complicaties 
betreffen het optreden van een inwendige hernia, darminvaginatie en volvulus. Een zwangerschap na 
bariatrische chirurgie zal door de gynaecoloog begeleid worden. De gynaecoloog zal in samenwerking 
met het bariatrie-team speciale aandacht hebben voor vitaminedeficiënties (bijvoorbeeld vitamine 
B12), hypoglykemie, buikklachten bij de moeder en de foetale groei. 
 
Interventies  
• Ondergewicht en zwangerschap 
Bij ondergewicht is het belangrijk de vrouw te adviseren om op gewicht te blijven (NHG, 2011), of om 
voor de conceptie een gezond gewicht te bereiken (BMI 20 tot 25 kg/m2) (Gezondheidsraad, 2007). Er 
bestaat geen richtlijn voor het behandelen van ondergewicht, maar een diëtist kan naast een 
voedingsanalyse ook voor begeleiding zorgen. Daarnaast is het van belang om alert te zijn op 
eetstoornissen (NHG, 2011). In het geval van een eetstoornis is behandeling in een specialistisch 
centrum geïndiceerd (GGZ, 2008). 
 
• Overgewicht en zwangerschap 
Afvallen tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Het advies is om vóór de zwangerschap een gezond 
gewicht te bereiken (KNOV, 2008). Dit verhoogt bovendien de kans op een zwangerschap. Afvallen om 
een gezond gewicht te bereiken voor de conceptie verlaagt de kans op gezondheidsrisico’s voor de 
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moeder en slechte uitkomsten voor het kind (NHG, 2011). Een meta-analyse met 80 RCT’s naar 
interventies om gewicht te verliezen beschrijft dat alle strategieën (dieet, beweging, dieet met 
beweging, maaltijdvervangers, zeer laagcalorisch dieet, gewicht verlagende medicatie) kleine, maar 
significante verbeteringen op het gewicht na 12 maanden geven bij mensen met een BMI boven de 25 
kg/m2. Algemeen wordt aangenomen dat een combinatie van dieet-, bewegings- en 
gedragsinterventies het meest effectief is (NHG, 2010). De richtlijnen gaan niet in op de effecten van 
interventies specifiek in de preconceptieperiode.   
 
De NHG-Standaard Obesitas geeft richtlijnen voor een gezonde manier van gewichtsreductie, waarbij 
in overleg met de patiënt een individueel behandelplan wordt opgesteld. Het individuele behandelplan 
bestaat uit een combinatie van een gezond voedingspatroon, het verhogen van de lichamelijke 
activiteit en eventueel psychologische begeleiding (NHG, 2010). 
 
• Bariatrische chirurgie 
Het is belangrijk om een stabiel gewicht te bereiken alvorens een vrouw zwanger wordt (NVOG, 2009). 
Vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan worden daarom geadviseerd om gedurende 12 
tot 24 maanden na de operatie adequate anticonceptie te gebruiken om zwangerschap te voorkomen. 
Na bariatrische chirurgie kan er minder voeding geconsumeerd worden en wordt de voeding minder 
verteerd en opgenomen. Iedereen die bariatrische chirurgie heeft ondergaan, wordt daarom 
aanbevolen de voeding aan te vullen met supplementen van vitamines, mineralen en 
sporenelementen en eventueel met eiwitsupplementen (NVvH, 2011). Vrouwen wordt geadviseerd 
preconceptioneel supplementen te nemen met vitamine B12, foliumzuur, ijzer, vetoplosbare 
vitamines (A, D, E, K) en eiwitten (ACOG, 2009). De behandeling van comorbiditeit, zoals diabetes 
mellitus en hypertensie worden besproken in hoofdstuk 2.  
 
Organisatie van zorg 
De huisarts of een diëtist kan een vrouw begeleiden om op gezond gewicht te komen 
(Gezondheidsraad, 2007, NHG, 2011). Vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan, worden 
begeleid door het bariatrie-team en de gynaecoloog. 
 
Conclusies 
- Overgewicht bij de vrouw gaat gepaard gaat met een verminderde vruchtbaarheid, meer kans 

op zwangerschapsdiabetes en zwangerschapshypertensie, obstetrische complicaties en 
aangeboren afwijkingen.  

- Ondergewicht gaat gepaard met verminderde vruchtbaarheid en meer kans op vroeggeboorte 
en lager geboortegewicht.  

- Het is van belang om voor een mogelijke zwangerschap een gezond gewicht (BMI tussen de 20 
en 25 kg/m2) te bereiken, eventueel onder begeleiding van huisarts of diëtist. 

 
Overwegingen  
De richtlijnen zijn eenduidig in het advies een gezond gewicht te bereiken alvorens de vrouw zwanger 
wordt. Dit kan eventueel onder begeleiding van huisarts of diëtist. Overgewicht en de behandeling 
ervan is een gevoelig onderwerp en bij het gesprek erover met de aanstaande zwangere is zorgvuldige 
en respectvolle communicatie belangrijk (KNOV, 2012). Vrouwen die bariatrische chirurgie hebben 
ondergaan, hebben een verhoogde kans op nutriëntdeficiënties. De Amerikaanse richtlijn adviseert 
om ieder trimester vitaminestatus te bepalen (ACOG, 2009). 
In geval van ondergewicht wordt de vrouw doorgestuurd naar de huisarts voor begeleiding bij het 
behalen van een gezond gewicht. Indien het ondergewicht een gevolg is van een eetstoornis kan de 
huisarts de vrouw verwijzen naar gespecialiseerde behandelcentra.  
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Aanbevelingen 
Aanbevelingen over- en ondergewicht Aangewezen zorgverlener 
Bereken het BMI van de vrouw met een kinderwens die 
zwanger wilt worden. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Informeer vrouwen met een BMI <20 kg/m2 over: 
● Het risico op subfertiliteit; 
● Het risico op vroeggeboorte en lager geboortegewicht. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Adviseer vrouwen met een BMI <20 kg/m2 om op gewicht te 
komen (BMI>19) en verwijs indien gewenst voor begeleiding 
naar een diëtiste.  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Verwijs bij verdenking op een eetstoornis naar de huisarts voor 
een individueel behandelplan en professionele ondersteuning. 
De huisarts kan indien nodig verwijzen naar een gespecialiseerd 
behandelcentrum  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren, jeugdarts, 
kinderarts 

Informeer vrouwen met een BMI >30 kg/m2 over: 
● De verminderde vruchtbaarheid van de vrouw;  
● De risico’s tijdens de zwangerschap, zoals 

zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie, 
complicaties bij de baring en mortaliteit van de 
pasgeborenen; 

● De kans op aangeboren afwijkingen. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Adviseer vrouwen met een BMI >30 kg/m2 om af te vallen en op 
een gezond gewicht (BMI tussen de 20 en 25) te komen 
alvorens zwanger te worden. 
Verwijs indien gewenst voor begeleiding en verwijzing naar een 
huisarts of direct naar een diëtist.  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
 

Verwijs vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan 
naar de gynaecoloog. 
 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Adviseer vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan: 
- Een stabiel gewicht te bereiken alvorens te stoppen 

met anticonceptie; 
 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Adviseer vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan: 
- Preconceptioneel te (her)starten met het nemen van 

supplementen met vitamine B12, foliumzuur, ijzer, 
vetoplosbare vitamines (A, D, E, K) en eiwitten 

Gynaecoloog 
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