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4.5 Perinatale sterfte 
 
Inleiding 
Perinatale sterfte omvat sterfte van de neonaat tijdens de zwangerschap, bevalling en in de eerste 
week na de geboorte. De World Health Organization definieert perinatale sterfte als ‘’foetale sterfte 
bij zwangerschappen vanaf 22 weken zwangerschapsduur en indien de zwangerschapsduur onbekend 
is, met een geboortegewicht van tenminste 500 gram én binnen 7 dagen na de geboorte (WHO)." In 
Nederland is sinds 2000 een afname te zien in aantallen perinatale sterfte van 1,2% naar 0,7% in 2015 
(Perined, 2016). 
 
Perinatale sterfte is een belangrijke uitkomstindicator van de kwaliteit van de zorg verleend tijdens de 
zwangerschap en de bevalling. De gezondheid en leefstijl van de vrouw voor en tijdens de 
zwangerschap is tevens van invloed op de perinatale sterfte. Perinatale sterfte heeft grote impact op 
de ouders, het psychosociaal welbevinden, en kan leiden tot een postpartumdepressie en 
posttraumatische stressstoornis. Derhalve is perinatale sterfte in de voorgeschiedenis een belangrijk 
onderdeel van het preconceptioneel consult. 
 
Methodiek 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Richtlijn ‘Begeleiding bij foetale sterfte en doodgeboorte’ (NVOG, 2014); 
- Verloskundige Vademecum – Verloskundige Indicatie Lijst (VIL, 2003). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van preconceptiezorg 
In het algemeen zullen paren na het meemaken van perinatale sterfte een follow-up gesprek gehad 
hebben bij een gynaecoloog. De ouders worden dan geïnformeerd over de meest waarschijnlijke 
doodsoorzaak, de kans op herhaling en hoe herhaling eventueel te voorkomen is. Ook komt tijdens 
het follow-up gesprek vaak de prognose van een eventuele volgende zwangerschap aan de orde, mede 
afhankelijk van de bevindingen van nader verrichte diagnostiek bij de vrouw, de foetus en zo mogelijk 
haar partner en kunnen al algemene preconceptieadviezen gegeven worden (NVOG, 2014). 
 
Tijdens het preconceptieconsult dient nagegaan te worden of ouders op de hoogte zijn van de oorzaak 
van de perinatale sterfte. De kans op herhaling en hoe deze herhaling te voorkomen, is afhankelijk van 
de oorzaak en de leefstijl van de vrouw. De belangrijkste risicofactoren voor perinatale sterfte zijn 
vroeggeboorte, foetale groeirestrictie, aangeboren afwijkingen en een lage Apgarscore (NHG, 2011). 
Ook leefstijlfactoren, zoals roken en alcoholgebruik verhogen het risico op perinatale sterfte. 
Daarnaast lijkt (niet onderkende) zwangerschapsdiabetes een belangrijke oorzaak van intra-uteriene 
vruchtdood (IUVD). Vrouwen met een IUVD in de voorgeschiedenis dienen in een volgende 
zwangerschap gescreend te worden op zwangerschapsdiabetes (NVOG, 2014). Algemene 
preconceptieadviezen zijn van belang, onder andere stoppen met roken, alcohol- en drugsgebruik (zie 
hoofdstukken 8.1, 8.2 en 8.3). Vrouwen dient geadviseerd te worden voorafgaand aan een volgende 
zwangerschap zeker niet aan te komen wanneer ze overgewicht hebben (BMI>25 kg/m2) (NVOG, 
2014). In het algemeen geldt dat wanneer de tijd tussen twee zwangerschappen korter dan zes 
maanden is, de kans op medische problemen in een volgende zwangerschap verhoogd is (NVOG, 
2014). 
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• Psychosociale aandachtspunten 
Perinatale sterfte heeft een grote psychosociale impact op de ouders en directbetrokkenen. Belangrijk 
aandachtspunt op dit vlak tijdens het preconceptioneel consult is het verschil in benadering ten 
opzichte van de dood tussen culturen (NVOG, 2014). 
 
Het is aangetoond dat moeders vaak meer psychische problemen ervaren wanneer ze snel weer 
zwanger zijn na een perinatale sterfte. Daarentegen ervaren partners meer psychologische problemen 
als een nieuwe zwangerschap wordt uitgesteld (NVOG, 2014). Derhalve is het van belang eventuele 
psychische klachten uit te vragen en wordt aanbevolen de voordelen te bespreken van het wachten 
met een nieuwe zwangerschap tot belangrijke psychologische problemen zijn verbeterd of verdwenen. 
Alle zorgverleners dienen zich bewust te zijn van het feit dat vrouwen die te maken hadden met een 
perinatale sterfte kwetsbaar zijn voor een postpartum depressie en hechtingsproblemen (NVOG, 
2014). 
 
Organisatie van zorg 
Perinatale sterfte in de voorgeschiedenis vormt aanleiding tot overleg indien een volgende 
zwangerschap aan de orde is. De NVOG adviseert 2e lijns zorg en bevalling in het ziekenhuis bij een 
zwangerschap na een IUVD in de voorgeschiedenis (NVOG, 2014). 
 
Conclusies 
- Na perinatale sterfte vindt altijd een follow-up gesprek plaats waarin de ouders zijn 

geïnformeerd over de meest waarschijnlijke oorzaak, kans op herhaling en hoe herhaling te 
voorkomen is.   

- Er dient aandacht te zijn voor de psychosociale gevolgen van een perinatale sterfte. 
 
Overwegingen 
In een preconceptioneel consult met vrouwen die te maken hebben gehad met perinatale sterfte, 
dient aandacht te zijn voor mogelijk psychische klachten. De zorgverlener dient voorzichtig te zijn in 
het sturen wat het juiste moment is om weer zwanger te worden. (Davis, 1989; Rådestad, 2010). 
 
Afhankelijk van de bevindingen over de oorzaak van de perinatale sterfte, kan op indicatie trombofilie-
onderzoek bij de vrouw worden aangeboden. Bij verdenking op chromosomale/syndromale 
afwijkingen of dysmorfe kenmerken, is een verwijzing naar een klinisch geneticus geïndiceerd. 
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen perinatale sterfte Aangewezen zorgverlener 
Informeer of een doodsoorzaak gevonden is en of nader onderzoek is 
afgerond. 

- Zo niet of indien onduidelijk, verwijs naar gynaecoloog, en zo 
nodig naar de kinderarts of klinisch geneticus; 

- Indien er een genetische oorzaak aan ten grondslag lag, verwijs 
naar een klinisch geneticus; 

 
Informeer of afspraken gemaakt zijn en adviezen t.a.v. een volgende 
zwangerschap.  
Zo niet of indien onduidelijk, verwijs naar de gynaecoloog. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 

Vraag psychische klachten uit Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 

Ga het gesprek aan met de aanwezige kennis en verwijs zo nodig terug naar 
de 2e lijn. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 
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