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4.3 Vroeggeboorte 
 
Inleiding 
Vroeggeboorte is gedefinieerd als geboorte bij een zwangerschapsduur vanaf 16 weken en korter dan 
37 weken. Het is de belangrijkste oorzaak van perinatale sterfte in Nederland en de complicaties bij 
het kind op de lange termijn kunnen aanzienlijk zijn (NVOG, 2007). De incidentie van vroeggeboorte in 
Nederland is 7 tot 8% (NVOG, 2007). De meeste vroeggeboortes vinden plaats tussen de 32e en 37e 
week van de zwangerschap. Ongeveer 1,5% van de vroeggeboortes vinden plaats bij een 
zwangerschapsduur van minder van 32 weken (Perined). 
 
Methodiek 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Guideline ‘Preterm labour and birth’ (NICE, 2015); 
- Guideline ‘Oral health care during pregnancy’ (ACOG, 2013); 
- Richtlijn ‘Preventie recidief spontane vroeggeboorte’ (NVOG, 2007); 
- Richtlijn ‘Dreigende vroeggeboorte’ (NVOG, 2012); 
- Richtlijn ‘Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte’ (NVOG, 2010); 
- Richtlijn ‘Basis prenatale zorg’ (NVOG, 2015);  
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Verloskundige Vademecum – Verloskundige Indicatie Lijst (VIL, 2003). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van preconceptiezorg 
Vrouwen die eerder een prematuur kind kregen, hebben een vijfmaal grotere kans op herhaling van 
vroeggeboorte (NVOG, 2007). Naast vroeggeboorte in de voorgeschiedenis zijn de volgende 
risicofactoren beschreven: uterusanomalie, exconisatie van de cervix, meerlingzwangerschap, 
bacteriële vaginose, asymptomatische bacteriurie, maternale leeftijd <16 jaar, matig (1-9 sigaretten 
per dag) tot veel (>10 sigaretten per dag) roken, cocaïnegebruik, ondergewicht (BMI<19 kg/m2), 
peridontitis, werken in ploegendienst en een cervixlengte korter dan 25 mm (NHG, 2011; NVOG, 2007).  
 
Vroeggeboorte en interventies 
Risicoscoringssystemen die het risico op een vroeggeboorte bepalen, zijn weinig sensitief en hebben 
een lage voorspellende waarde. Deze systemen worden niet zinvol geacht bij vrouwen met een 
vroeggeboorte in de voorgeschiedenis om de herhalingskans te bepalen (NVOG, 2007). Daarnaast 
wordt de meerwaarde van het uitvoeren van een fibronectine test om het risico op vroeggeboorte te 
berekenen betwijfelt, zolang er geen studies zijn die het nut van interventies aantonen (NVOG, 2007). 
 
Tevens is er onvoldoende bewijs voor het screenen op bacteriële vaginose of asymptomatische 
bacteriurie (NVOG, 2007). Het behandelen van parodontitis tijdens de zwangerschap heeft geen 
bewezen nut (ACOG, 2013; NVOG, 2007). De ACOG voegt daar echter wel aan toe dat in het belang 
van een algemene goede gezondheid, vrouwen moeten worden gecounseld over het belang van een 
gezond gebit (ACOG, 2013). De NICE-richtlijn gaat niet in op peridontitis (NICE, 2015). 



65 
 

Bij een vrouwen met een spontane vroeggeboorte onder de 34 weken in de anamnese wordt de optie 
om in een volgende zwangerschap vanaf week 16 tot week 36, wekelijks progesteron voor te schrijven 
om een recidief vroeggeboorte te voorkomen besproken. (NVOG, 2007). Nieuwe recentere studies zijn 
niet meegenomen in de onderbouwing van deze gedateerde richtlijn. De NICE-richtlijn adviseert 
tevens om de profylaxe-opties van progesteron te bespreken (NICE, 2015). 
 
Het herhaaldelijk meten van de cervixlengte vanaf een zwangerschapsduur van 14-17 weken is 
geïndiceerd bij vrouwen met een hoog risico op vroeggeboorte (NVOG, 2007). Wanneer er sprake is 
van een voorgaande vroeggeboorte en een cervixlengte korter dan 25 mm gemeten tussen week 16 
en 24 van de zwangerschap wordt internationaal geadviseerd het plaatsen van een cerclage te 
bespreken (NICE, 2015).  
 
Organisatie van zorg 
Bij vroeggeboorte <34 weken in de anamnese wordt aanbevolen om preconceptioneel te verwijzen 
naar de gynaecoloog om de mogelijkheid van profylaxe met progesteron te bespreken (NVOG, 2007). 
 
Conclusies 
- Vrouwen die eerder prematuur bevallen zijn hebben een verhoogde herhalingskans. Het 

herhalingsrisico is mede afhankelijk van de eventuele bijkomende risicofactoren. 
- De optie van het preventief voorschrijven van progesteron vanaf week 16 dient besproken te 

worden met vrouwen die een (onverklaarde) vroeggeboorte onder de 34 weken in de anamnese 
hebben. 

- Het serieel meten van de cervixlengte vanaf 14-17 weken is geïndiceerd bij vrouwen met een 
met een hoog risico op vroeggeboorte.  

-  Het plaatsen van een cerclage wordt geadviseerd bij een cervixinsufficiëntie in de anamnese en 
kan worden overwogen bij een cervix korter dan 25 mm.  

 
Overwegingen 
De PIL-werkgroep adviseert preconceptioneel een verwijzing naar de gynaecoloog met het paar te 
bespreken bij een vroeggeboorte van <34 weken in de voorgeschiedenis. In dit geval kan de 
gynaecoloog in overleg met het paar een tijdige behandeling met progesteron tijdens een toekomstige 
zwangerschap overwegen en een antenataal zorgplan opstellen. Ook wordt dan het serieel meten van 
de cervixlengte besproken.  
Het bewijs voor een goede mondhygiëne voor de zwangerschap ter voorkoming van vroeggeboorte is 
niet evident. Wel blijkt het effectief ter voorkoming van zwangerschapshypertensie en is een goede 
mondhygiëne in ieder geval van belang voor iedereen. De PIL-werkgroep beveelt conform de 
richtlijnen geen standaard verwijzing naar de tandarts of mondhygiëniste aan. Uiteraard kan naar 
behoefte van de vrouw een verwijzing plaatsvinden. 
Ten aanzien van extreme vroeggeboorte (24-26 weken) in de voorgeschiedenis kan een consult bij de 
kinderarts of klinisch geneticus overwogen worden en dient dit besproken te worden door de 
gynaecoloog, verloskundige of huisarts. De kinderarts of klinisch geneticus kan de ouders 
ondersteunen bij een realistische beeldvorming van de prognose van een vroeggeboren kind indien de 
kans zich herhaalt in de toekomst. Ook kunnen ze informatie verschaffen over de herhalingskans al 
dan niet met aangeboren aandoeningen.  
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Aanbevelingen 
Aanbevelingen vroeggeboorte in de voorgeschiedenis Aangewezen zorgverlener 
Bespreek de herhalingskans en leefstijl gerelateerde factoren (roken, 
drugsgebruik, ondergewicht, zie hoofdstuk 9) met paren met 
vroeggeboorte in de voorgeschiedenis. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 

Verwijs bij een vroeggeboorte <34 weken in de anamnese naar de 
gynaecoloog. 
 
Verwijs bij een extreme vroeggeboorte (24-26 weken) in de anamnese 
naar de gynaecoloog en eventueel ook kinderarts. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 

Bespreek het te verwachten beleid bij een volgende zwangerschap met 
paren met vroeggeboorte in de voorgeschiedenis, waaronder: 

• Preventieve progesterontoediening bij een vroeggeboorte 
onder de 34 weken in de voorgeschiedenis; 

• Seriële cervixlengtemeting bij vrouwen met een hoog risico 
op vroeggeboorte  

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

Bespreek het belang van goede mondhygiëne en verwijs indien gewenst 
naar tandarts en/of mondhygiënist.  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 
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