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Samenstelling van de werkgroep 
 
Werkgroep 

• Dr. M. (Monique) Rijken (voorzitter vanaf januari 2020), kinderarts-neonatoloog, Nederlandse 
Verenging van Kindergeneeskunde (NVK) 

• Dr. A.F.J. (Arno) van Heijst (voorzitter tot december 2019), kinderarts-neonatoloog, Nederlandse 
Verenging van Kindergeneeskunde (NVK)  

• Dr. M. (Marjon) de Boer, gynaecoloog-perinatoloog, Nederlandse Vereniging van Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG) 

• Dhr. S.P. (Bas) Bol, Verpleegkundig Specialist, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 
(V&VN)  

• Dr. J.J. (Hans) Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog, Nederlandse Vereniging van Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG) 

• Dr. A. (Annemiek) Evers, gynaecoloog-perinatoloog, Nederlandse Vereniging van Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG) 

• Dr. M. (Marije) Hogeveen, kinderarts-neonatoloog, Nederlandse Verenging van 
Kindergeneeskunde (NVK) 

• Dr. J.J. (Joepe) Kaandorp, gynaecoloog-perinatoloog, Nederlandse Vereniging van Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG) 

• Dr. M.J.K. (Martin) de Kleine, Kinderarts n.p., Care4Neo 

• Drs. K.E. (Karianne) Kraft, kinderarts-neonatoloog, Nederlandse Verenging van 
Kindergeneeskunde (NVK) 

• Dr. G.T.R. (Wendy) Manten, gynaecoloog-perinatoloog, Nederlandse Vereniging van Obstetrie 
en Gynaecologie (NVOG) 

• Mw. F. (Farideh) Mostafai Alai, Physician Assistant / Klinisch Verloskundige, Koninklijke 
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)  

• Drs. M.E. (Mayke) van der Putten, kinderarts-neonatoloog, Nederlandse Verenging van 
Kindergeneeskunde (NVK) 

• Dr. M.M. (Martina) Porath, gynaecoloog-perinatoloog, Nederlandse Vereniging van Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG) 

 
Klankbordgroep 

• Dr. P. (Peter) Andriessen, kinderarts-neonatoloog, Nederlandse Verenging van 
Kindergeneeskunde (NVK) 

• Dr. A. (Annemieke) Bolte, gynaecoloog, Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie 
(NVOG) 

• Dr. A.B.C. (Audrey) Coumans, gynaecoloog-perinatoloog, Nederlandse Vereniging van Obstetrie 
en Gynaecologie (NVOG) 

• Drs. M. (Maureen) Franssen, gynaecoloog-perinatoloog, Nederlandse Vereniging van Obstetrie 
en Gynaecologie (NVOG) 

• Dr. F. (Floris) Groenendaal, kinderarts-neonatoloog, Nederlandse Verenging van 
Kindergeneeskunde (NVK) 

• Mw. Marie-Josée de Haan – Gremmé MSc, klinisch Verloskundige, Koninklijke Nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 

• Mw. Bianca Hekkink, ICN verpleegkundige, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 
(V&VN) 

• Dr. R. (Rene) Kornelisse, kinderarts-neonatoloog, Nederlandse Verenging van 
Kindergeneeskunde (NVK) 

• Dr. E.M. (Margo) Lutke Holzik (Graatsma), gynaecoloog-perinatoloog, Nederlandse Vereniging 
van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)  
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• Drs. S. (Susanne) Mulder-de Tollenaer, kinderarts-neonatoloog, Nederlandse Verenging van 
Kindergeneeskunde (NVK) 

• Mw. Janine Pingen MSc, Stichting Kind en Ziekenhuis (SKZ) 

• Drs. J.J. (Jeanine) Sol, kinderarts-neonatoloog, Nederlandse Verenging van Kindergeneeskunde 
(NVK) 

• Dr. W.G. (Minke) van Tuijl, kinderarts-neonatoloog, Nederlandse Verenging van 
Kindergeneeskunde (NVK) 

 
Externe experts 

• Dr. R. (Rosa) Geurtzen, kinderarts, fellow neonatologie Radboud UMC 

• Mw. I. (Ilona) Jochems, Care4Neo 

• Mw. B. (Brenda) van Osch, journalist, schrijver ('Het onvoltooide kind') 

• prof. dr. A.A.E. (Eduard) Verhagen, kinderarts, afdelingshoofd, UMCG 

• Prof. Dr. M.C. De Vries, kinderarts en medisch ethicus, LUMC  

• Dr. A.E. (Anna) Westra, kinderarts, medisch ethicus namens de werkgroep ethiek in richtlijnen, 
Flevoziekenhuis 

 
Met ondersteuning van 

• Dr. J. (Janke) de Groot, senior-adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
(vanaf september 2019)  

• Dr. W.J. (Wouter) Harmsen, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
(vanaf september 2019) 

• Mw. A.L.J. (Andrea) Kortlever - van der Spek MSc, junior adviseur, Kennisinstituut van de 
Federatie Medisch Specialisten 

• Dr. M. (Marjolein) de Weerd, senior-adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch 
Specialisten (tot augustus 2019) 
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Inleiding op alle modules 
 

Waar gaat deze richtlijn over? 

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor zwangere 

vrouwen met een dreigende vroeggeboorte en extreem vroeggeboren kinderen. In Nederland 

worden 2 tot 4 van de 1000 kinderen veel te vroeg geboren. Er is sprake van een extreme 

vroeggeboorte na een zwangerschapsduur van 22 tot 26 weken. De kans op overleving voor deze 

kinderen neemt toe met elke week dat de zwangerschap langer duurt. Onder perinataal beleid 

verstaan we de zorg voor de zwangere vrouw en de pasgeborene. Het gaat dan om zowel actieve 

opvang als om op comfort gericht zorg. Deze behandelingen worden, hoewel niet gelijk, gezien als 

gelijkwaardige behandelopties, waarbij de voorkeuren en waarden van ouders een belangrijke rol 

spelen in de besluitvorming. Wanneer gesproken wordt over actieve opvang wordt bedoeld dat de 

pasgeborene actief ondersteund wordt bij de transitie direct na de geboorte. In de praktijk betekent 

dit warmte- en vochtverlies beperken en ondersteuning bieden van de luchtweg en ademhaling, 

bestaande uit het geven van zuurstof, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) en zo nodig 

intubatie en beademing waarna opname op de NICU volgt. Op comfort gerichte zorg betekent dat de 

pasgeborene zo comfortabel mogelijk wordt opgevangen (bij voorkeur bij vader of moeder op de 

borst wordt gelegd) maar geen ondersteuning van de vitale functies krijgt. Gedurende het proces van 

overlijden zal voor comfort van het kind worden gezorgd, zo nodig door het toedienen van (iv) 

medicatie. In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Opvang van kinderen na een vroeggeboorte op basis van zwangerschapsduur en individueel 
voorspellende factoren (geslacht, huidskleur, meerlingzwangerschap en gewicht) waarbij een 
actieve begeleiding wordt gegeven 

• Counseling van en samen beslissen met ouders 

• Verwijzing naar een gespecialiseerd centrum van een zwangere vrouw met een dreigende 
vroeggeboorte 

• Actief obstetrisch beleid waaronder de behandeling met corticosteroïden van de moeder 
met een dreigende vroeggeboorte, bedoeld om de rijping van de longen van de foetus te 
stimuleren en foetale bewaking 

• Modus partus bij een vrouw met een (dreigende) extreme vroeggeboorte 

• Overwegingen bij het staken van de actieve opvang 

• Aanbevelingen over de organisatie van zorg 
  

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?   

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor zwangere 

vrouwen met een dreigende vroeggeboorte en extreem vroeggeboren kinderen. 
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Verantwoording 
 
Autorisatie en geldigheid 
Autorisatiedatum: (Nader te bepalen) 
Geautoriseerd door: (volgt), initiatiefnemer 
 (volgt), et cetera 
 
Algemene gegevens 
De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van 
de Federatie Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut) en werd 
gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  
 
De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule. 
 
Samenstelling werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in (2017) een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, 
bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de Samenstelling van 
de werkgroep) die betrokken zijn bij de zorg rondom extreme vroeggeboorte. 
 
Belangenverklaringen 
De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle 
werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen 
(betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of 
indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de 
ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter 
doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.  
 
Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele 
belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij 
het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. 
 

Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde belangen  Ondernomen 
actie 

Mostafai Alai  PA Klinisch 
verloskundige 
Werkgever: Admiraal 
De Ruyter ziekenhuis 
Goes" 

"lid van patiënten 
veiligheidscommissie. 
Bespreking en 
beoordeling van de 
calamiteiten in het 
ziekenhuis. Werkgever: 
Admiraal De Ruyter 
ziekenhuis Goes 
- lid van de commissie 
Veilig incident melden 
(VIM). Bespreking en 
beoordeling van de 
incidenten op de 
kraam/zwangere 
afdeling. 
werkgever: Admiraal De 
Ruyter Goes. 
- Lid van de commissie 
perinatale audit. Maken 
van de chronologische 
verslagen van de intra-
uteriene vrucht dood en 
andere calamiteiten, 

Geen Geen actie 
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bespreking en 
beoordeling van de 
casussen. Werkgever: 
Admiraal De Ruyter 
ziekenhuis Goes." 

Bol Verpleegkundig 
Specialist. 
Neonatologie 
Erasmus MC -sophia, 
Rotterdam 

Bestuurslid VenVN VS - 
onbetaald 

Geen Geen actie 

Kraft Kinderarts-
neonatoloog UMCG 

Geen Geen Geen actie 

Manten Gynaecoloog-
perinatoloog, 
Afdeling 
gyneaecologie en 
obstetrie, Isala 
klinieken, Zwolle 

Geen Geen Geen actie 

Rijken Kinderarts 
neonatoloog Leids 
Universitair Medisch 
Centrum 

Voorzitter werkgroep 
Landelijke Neonatale 
Follow-up 
(multidisciplinaire 
werkgroep), bestaande 
uit hoofdzakelijk 
kinderartsen, 
kinderfysiotherapeuten 
en kinderpsychologen, 
die goede en 
gestructureerde nazorg 
van NICU patienten in 
Nederland als doel 
heeft) 
 
-Vice-voorzitter lokale 
en regionale Perinatale 
Audit-team Leiden 
- Lid Verloskundig 
SamenwerkingsVerband 
(VSV) Leiden 
(buitengewoon 
bestuurslid) 
- Lid Nederlands-
Vlaamse Werkgroep 
Neonatale Neurologie 
- Lid Projectgroep JGZ-
richtlijn Motorische 
Ontwikkeling (meelezen 
en beoordelen 
geleverde stukken) 
- Lid adviescommissie 
ontwikkelingsonderzoek 
Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheidszorg 
(op persoonlijke titel; 3x 
per jaar vergadering - 
beoordeling 
vergaderstukken en 
meebeslissen hierover) 
 

Betrokken bij promotietraject 
EPI-DAF studie (Extremely 
Preterm Infants - Dutch 
Analysis on Follow-up). Recent 
gestarte studie vanuit MMC te 
Veldhoven, in samenwerking 
met de NICU's, LNF, N3 en 
Perined 

Geen actie 

Hogeveen Kinderarts-
neonatoloog  

"Voorzitter WLAN/ N3 
Aanbevelingen 
- Bestuurslid N3  

PreCo studie: framework 
keuzehulp; PreCo study = 
Prenatal counseling in extreme 
prematurity  

Geen actie 
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- voorzitter elearning 
cursorisch onderwijs 
neonatologie 
-principal lecturer  
-associate professor 
" 

Kleine Kinderarts, 
gepensioneerd 

Bestuurslid Vereniging 
van Ouders van 
Couveusekinderen, 
onbetaald 
als bestuurslid 
Care4Neo een One time 
vendor agreement met 
Philips Design, betaald 
aan de Care4Neo. 
Medisch adviseur 
VEDUMA" 

De Care4Neo participeert in 
onderzoek. De 
vertegenwoordigers van 
Care4Neo participeren niet op 
persoonlijk basis of voor eigen 
rekening in onderzoek. 

Geen actie 

Duvekot Gynaecoloog-
Perinatoloog 

"Directeur Medisch 
Advies en Expertise 
Bureau Duvekot 
(betaald) 
Voorzitter NVOG 
commissie 
kwaliteitsdocumenten 
(betaald) 
Voorzitter 
Adviescommissie 
Richtlijnen FMS 
(betaald)" 

Geen Geen actie 

Boer Gynaecoloog-
Perinatoloog, 
Amsterdam UMC, 
locatie VUMC 

Geen ZON-MW gesubsidieerd 
onderzoek naar 
vroeggeboorte. 

Geen actie 

Heijst van Kinderarts-
Neonatoloog, 
Radboudumc, 
Nijmegen 

Geen Geen Geen actie 

Putten van 
der 

Kinderarts-
neonatoloog te 
MUMC 

NLS-instructeur (SSHK), 
onbetaald 

Geen Geen actie 

Porath Gynaecoloog-
perinatoloog Máxima 
Medisch Centrum te 
Eindhoven/Veldhoven 

"Lid NVOG werkgroep 
Otterlo, onbetaald 
Lid NVOG werkgroep 
Foetale Echoscopie, 
onbetaald 
Lid NVOG werkgroep 
Foeto-Maternale ziekte, 
onbetaald" 

Geen Geen actie 
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Inbreng patiëntenperspectief 
Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door afgevaardigde patiëntenvereniging in 
de werkgroep en participatie van patiënten in de Invitational conference. De verkregen input is 
meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en bij het 
opstellen van de overwegingen. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan 
deelnemers van de Invitational conference, en betrokken patiëntenvereniging. De aangeleverde 
commentaren zullen worden bekeken en verwerkt. 
 
Werkwijze 
AGREE 
Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische 
Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op 
het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).  
 
Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen 
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerde de werkgroep de knelpunten in de zorg rondom 
extreme vroeggeboorte. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door patiëntenverenigingen en 
stakeholders via een Invitational conference. Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse 
zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.  
 
Uitkomstmaten 
Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep 
welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste 
effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De 
werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming 
rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en 
onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke 
verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.  
 
Methode literatuursamenvatting 
Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur en de 
beoordeling van de risk-of-bias van de individuele studies is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ 
onder Onderbouwing. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt 
hieronder toegelicht. 
 
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs  
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat 
voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie 
http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het 
benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische 
review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de 
acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, 
imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele 
plausibele confounding). 
 
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, 
laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de 
literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling 
adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).  
 

GRADE Definitie 

http://www.gradeworkinggroup.org/
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Hoog • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling 
ligt; 

• het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten 
van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Redelijk • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van 
behandeling ligt; 

• het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Laag • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling 
ligt; 

• er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw 
grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Zeer 
laag 

• er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van 
behandeling ligt; 

• de literatuurconclusie is zeer onzeker. 

 
Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de 
GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 
2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de 
aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante 
uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming 
zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal 
Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke 
nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met 
betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) 
liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017). 
 
Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling) 
Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook 
andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld 
de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), 
aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en 
beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert 
opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-
decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-
Coello, 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE-
methodiek. 
 
Formuleren van aanbevelingen 
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare 
wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en 
ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het 
gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte 
van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de 
systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge 
bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van 
de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De 
werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de 
aanbeveling zijn gekomen.  
 
In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) 
aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de 
voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele 
spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft 
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duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een 
aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit 
(GRADE gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en 
voor elke individuele patiënt. 
 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers  

 Sterke aanbeveling Zwakke (conditionele) aanbeveling 

Voor patiënten De meeste patiënten zouden de 
aanbevolen interventie of aanpak 
kiezen en slechts een klein aantal 
niet. 

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen 
interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet.   

Voor 
behandelaars 

De meeste patiënten zouden de 
aanbevolen interventie of aanpak 
moeten ontvangen.  

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De 
patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de 
interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar 
waarden en voorkeuren.  

Voor 
beleidsmakers 

De aanbevolen interventie of aanpak 
kan worden gezien als 
standaardbeleid. 

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met 
betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans 
op lokale beleidsverschillen.   

 
Organisatie van zorg 
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest 
voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg 
(zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). 
Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn 
genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de 
organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg. 
 
Commentaar- en autorisatiefase 
De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) 
organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de 
werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast. De 
wijzigingen werden voorgelegd aan de klankbordgroep. Vanwege het feit dat er veel wijzigingen zijn 
doorgevoerd werd een tweede commentaarronde uitgezet. De definitieve tekst werd na de tweede 
commentaarronde vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de 
deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie 
en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd. 
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Module 1 Actieve opvang bij extreme vroeggeboorte 
 
Uitgangsvraag 
Wanneer wordt in Nederland actieve neonatologische opvang aanbevolen? 

 
Inleiding 
Sinds het uitkomen van de herziene richtlijn in 2010 is de ondergrens van actieve opvang in 

Nederland 24 weken tenzij er zwaarwegende factoren zijn hiervan af te zien. In omringende landen 

lijkt een actiever beleid gevoerd te worden met een ondergrens van onder de 24 weken, waarbij ook 

individuele factoren worden meegewogen in de keuze voor actieve opvang. Onderzoek van een 

aantal (buitenlandse) centra laat zien dat de overlevingskansen voor deze groep kinderen steeds 

beter worden en de vraag is of Nederland zich in zijn beleid hierbij aan moet sluiten. 

Vanaf welke zwangerschapsduur actieve neonatologische opvang gerechtvaardigd is, hangt mede af 

van de prognose van extreem vroeggeboren kinderen. In deze module wordt een 

literatuuronderzoek beschreven naar de prognose van kinderen geboren bij een zwangerschapsduur 

tussen de 22-26 weken, waarbij de groep van 25-26 weken is meegenomen ter vergelijking omdat 

deze groep meestal actief wordt opgevangen.  

Bij het beantwoorden van de uitgangsvraag zal literatuur worden beschreven die gaat over de risico’s 

op sterfte en overleving en over beperkingen in de ontwikkeling en/of aanwezigheid van handicaps 

bij extreem vroeggeboren kinderen. Overleving zonder ernstige handicaps wordt als meest relevante 

uitkomstmaat gezien. Percentages worden voor zover mogelijk per zwangerschapsduur (weken) 

gepresenteerd. Ook werd een invitational conference georganiseerd om de ethische discussie te 

voeren met betrekking tot de gevonden uitkomsten in relatie tot acceptabele overleving met/zonder 

handicaps.  

Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende twee zoekvragen: 

 

1. Wat zijn de (on)gunstige uitkomsten van actieve neonatologische opvang bij extreem 
vroeggeboren kinderen (22, 23, 24, 25, 26 weken)?  
 

2. Wat is de invloed van geslacht, etniciteit, éénling en geboortegewicht op de uitkomst bij 
extreme vroeggeboorte?  

 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep achtte overleving een voor de besluitvorming cruciale uitkomstmaat en lange termijn 

ontwikkeling voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. Overleving is berekend als 

percentage van het (a) totaal aantal geborenen, (b) aantal levendgeborenen en (c) na opname op 

een NICU. Ontwikkelingsstoornissen zijn op basis van de originele studies geclassificeerd als ‘geen’, 

‘milde’, ‘matige’, ‘matige-ernstige’ en ‘ernstige’ stoornissen op basis van ontwikkelingstesten zoals de 

BSID. 
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PICO 1 - Uitkomsten na extreme vroeggeboorte  
P:  extreem vroeggeboren kinderen (22, 23, 24, 25, 26 weken);  
I:   actieve neonatologische opvang;  
C:  -; 
O:  overleving, Bayley Scales of Infant Development (BSID), pathologische aandoeningen, 

cerebrale parese, blindheid, doofheid, cognitieve problemen en/of gedragsproblemen. 
 
PICO 2 – Individuele factoren bij extreme vroeggeboorte 
P:  extreem vroeggeboren kinderen (22, 23, 24, 25, 26 weken); 
I:   prognostische factor: geslacht, etniciteit, gewicht, eenling; 
C:  afwezigheid prognostische factor; 
O:  overleving, Bayley Scales of Infant Development (BSID), pathologische aandoeningen, 

cerebrale parese, blindheid, doofheid, cognitieve problemen en/of gedragsproblemen, lange 
termijn uitkomsten. 

 
Zoeken en selecteren (Methode) 
PICO 1 - Uitkomsten na extreme vroeggeboorte  
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 14 maart 2019 met relevante 
zoektermen gezocht naar studies over extreme prematuren en de geprioriteerde uitkomstmaten (zie 
PICO). De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 869 treffers op en is in eerste instantie beperkt tot systematische 
reviews. Studies die geprioriteerde uitkomsten per zwangerschapsduur weergeven werden 
geselecteerd. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 23 studies voorgeselecteerd. 
Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 8 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel 
onder het tabblad Verantwoording) en drie studies definitief geselecteerd. Omdat de reviews enkel 
mortaliteit en langere termijn morbiditeit rapporteerden zijn originele artikelen vanuit de reviews 
toegevoegd. Dit leverde in totaal 15 studies op.   
 
PICO 2 – Individuele factoren bij extreme vroeggeboorte 
In totaal worden 15 onderzoeken opgenomen in de literatuuranalyse. Twee studies beschrijven 
recente meta-analyses over de korte en lange termijn uitkomsten bij extreem vroeggeboren kinderen 
(Myrhaug, 2019; Ding, 2018). Twee studies betreffen cohortstudies, gepubliceerd na de searchdatum 
van de SR’s (Helenius, 2017; Hafstrom, 2017). De belangrijkste studiekarakteristieken zijn 
opgenomen in de evidencetabellen en de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) 
zijn opgenomen in de bijlagen. De studie van Myrhaug (2019) beschrijft overleving bij extreem 
vroeggeboren kinderen. De belangrijkste studiekarakteristieken zijn opgenomen in de 
evidencetabellen en de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) zijn opgenomen in 
de bijlagen. Uit de 63 geselecteerde studies werden determinanten gedestilleerd die de impact van 
geboortegewicht, geslacht, meerlingzwangerschap en etniciteit onderzochten op overleving na 
extreme vroeggeboorte. 
 
Samenvatting literatuur 
PICO 1 - Uitkomsten na extreme vroeggeboorte  
De SR van Myrhaug (2019) includeert literatuur van 2000 tot maart 2017. Deze review includeert 
cohortstudies met een follow up tot 36 maanden. Deze SR includeert cohortstudies die overleving en 
mate van ontwikkelingsstoornissen hebben gemeten met de BSID II of III op 18 en 36 maanden bij 
kinderen die geboren zijn tussen 22 en 27 weken. Om heterogeniteit te beperken zijn alleen studies 
uit hoog inkomenslanden geïncludeerd. De artikelen moesten beschikbaar zijn in het Engels, Duits, 
Frans of een Scandinavische taal. In totaal werden 63 studies geselecteerd. De meta-analyse is 
uitgevoerd voor overleving met artikelen met geboortes na 1998 en voor de 
ontwikkelingsstoornissen met artikelen met geboortes na 1994. Alleen artikelen met een lage risk of 
bias zijn geïncludeerd in de meta-analyse; 27 studies voor overleving en 12 studies voor 
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beperkingen/ontwikkeling. Overleving bij ontslag, op de leeftijd van 1 jaar en 6 jaar zijn gezamenlijk 
geanalyseerd. In tabel 1.1 zijn de geïncludeerde studies voor zowel overleving als 
ontwikkelingsstoornissen weergegeven. 
 
Tabel 1.1 Geïncludeerde studies SR Myrhaug (2019) voor overleving en ontwikkelingsstoornissen  

Inclusie meta-analyse overleving Inclusie meta-analyse ontwikkelingsstoornissen 

Ancel et al 2015 Backes et al 2015 

Anderson et al 2016 De Groote et al 2007 

Berger et al 2012 Kutz et al 2009 

Bolisetty et al 2015 Kyser et al 2012 

Boussicault et al 2012 Morgillio et al 2014 

Chen et al 2016 Poon et al 2013 

Costeloe et al 2012 Rysavy et al 2015 

De Waal et al 2012 Schlapbach et al 2012 

Doyle et al 2010 Serenius et al 2013,2016 

Herber-Jonat et al 2006 Younge et al 2017 

Ishii et al 2013 Zayek et al 2011 

Itabashi et al 2009  

Landmann et al 2008  

Lemyre  et al 2016  

Malloy et al 2015  

Markestad et al 2005  

Rysavy et al 2015  

Schlapbach et al 2012  

Serenius et al 2013,2016  

Smith et al 2017  

Stensvold et al 2017  

Stichtenoth et al 2012  

Stoll et al 2015  

Vanhaesebrouck et al 2004  

Weber et al 2005  

Younge et al 2017  

Zayek et al 2011  

 
 
Overleving is berekend als percentage van het (a) totaal aantal geborenen, (b) aantal 
levendgeborenen en (c) na opname op een NICU. Ontwikkelingsstoornissen zijn op basis van de 
originele studies geclassificeerd als ‘geen’, ‘milde’, ‘matige’, ‘matige-ernstige’ en ‘ernstige’ 
stoornissen op basis van de BSID II en/of III. Een post hoc analyse is uitgevoerd om de relatie tussen 
geboortejaar en uitkomsten te analyseren. 
 
De meta-analyse van Ding (2019) is een update van een eerdere literatuurstudie van Moore uit 2013. 
Deze meta-analyse includeert literatuur tot en met april 2018. Deze review includeert cohortstudies 
met een follow up van ontwikkelingsstoornissen bij 4 tot 10 jaar bij kinderen die geboren zijn tussen 
22 en 25 weken. Studies werden geïncludeerd als ze algemeen geaccepteerde classificatiesystemen 
en meetinstrumenten gebruikten bij kinderen geboren na 1995. Studies werden geëxcludeerd als het 
ging om RCT’s. De artikelen mochten ook in andere talen dan in het Engels gepubliceerd zijn. In totaal 
werden 15 studies geïncludeerd bestaande uit 6 nieuwe studies en 9 studies uit de eerdere SR met 
een totaal van 1697 kinderen (zie tabel 1.2) (Bickle-Graz, 2015; Herber-Jonat, 2014; Kuban, 2016; 
Larroque, 2008; Leversen, 2011; Marlow, 2005; Mikkola, 2005; Roberts, 2010; Serenius, 2016; 
Stahlmann, 2009; Steinmacher, 2008; Takyanagi, 2013; Varendi, 2013; Oodward, 2009; 
Zlatohlávková, 2010). 
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Tabel 1.2 Geïncludeerde studies SR Ding (2019) voor ontwikkelingsstoornissen  

Inclusie meta-analyse ontwikkelingsstoornissen 

Bickle-Graz et al 2015 

Herber-Jonat et al 2014 

Kuban et al 2016   

Larroque et al 2008 

Leversen et al 2011 

Marlow et al 2005 

Mikkola et al 2005 

Roberts et al 2010 

Serenius et al 2016 

Stahlmann et al 2009 

Steinmacher et al 2008 

Takyanagi et al 2013 

Varendi et al 2013 

Woodward et al 2009  

Zlatohlávková et al 2010 

 
De cohortstudie van Helenius (2017) beschrijft overleving en leeftijd van overlijden van prematuren 
geboren tussen 24 en 29 weken die tussen 2007 en 2013 opgenomen zijn bij NICU’s die onderdeel 
uitmaken van het International Network for Evaluating Outcomes of Neonates. De primaire 
uitkomstmaat was overleving bij ontslag van het ziekenhuis en/of transfer naar een lager niveau van 
ziekenhuis (indien mogelijk). Secundaire uitkomstmaat was leeftijd van overlijden. Een totaal van 
91.835 pasgeborenen werd geïncludeerd in deze studie. Na exclusie van kinderen met een 
geboortegewicht > 1500 gram (n=3070) en kinderen die na 36 weken gecorrigeerde leeftijd op de 
NICU werden opgenomen (n=348) bestond de totale populatie uit 88.327 te vroeg geborenen.  
 
Tenslotte is er nog een cohortstudie van Hafström uit 2017. Deze studie is qua populatie niet 
helemaal vergelijkbaar met bovenstaande studies, omdat het uitkomsten bij alleen de kinderen met 
de diagnose CP beschrijft.   
 
PICO 2 – Individuele factoren bij extreme vroeggeboorte 
De SR van Myrhaug (2019) includeert cohortstudies gepubliceerd tussen 2000 en 2017. Om 
heterogeniteit te beperken zijn alleen studies uit hoge inkomenslanden geïncludeerd. De artikelen 
moesten beschikbaar zijn in het Engels, Duits, Frans of een Scandinavische taal. In totaal werden 63 
studies geselecteerd. Alleen artikelen met een lage risk of bias zijn geïncludeerd in de meta-analyse. 
In totaal werden 27 studies geïncludeerd die over overleving na extreme vroeggeboorte gaan. Uit 
deze studies werden studies geselecteerd die de impact van de, door de werkgroep aangemerkt als 
relevante, determinanten onderzocht op overleving. Er waren 16 studies geïncludeerd over de 
impact van geboortegewicht; 18 studies over de impact van geslacht, 15 studies over de impact van 
een meerlingzwangerschap en 5 studies over de impact van etniciteit.  
 
Resultaten 
PICO 1 - Uitkomsten na extreme vroeggeboorte  
1.1 Overleving 
Cijfers voor overleving zijn in twee studies onderzocht (Myrhaug, 2019; Helenius, 2017). Overleving 
werd berekend als percentage van het totaal aantal geborenen, het totaal aantal levendgeborenen 
en het aantal opnames op de NICU. Zie tabel 1.3 voor de verschillende percentages per week, het 
aantal studies en geboortes waarop de cijfers zijn gebaseerd. 
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Uit de SR van Myrhaug (2019) blijkt dat het overlevingspercentage hoger is bij kinderen die later 
geboren worden. Op 22 weken is de overleving respectievelijk 0,1%, 7,3% en 24,1% voor het totaal 
aantal geborenen, het totaal aantal levendgeborenen en het aantal opnames op de NICU. De 
overleving loopt op tot respectievelijk 63,7%, 84% en 84% bij geboortes op 26 weken.  
 
Uit de studie van Myrhaug (2019) blijkt dat geboortejaar geen modererend effect had op de 
uitkomsten. Tegelijkertijd zijn er wel verschillen tussen cohorten met name voor overleving onder 25 
weken, wat de auteurs verklaren door verschillen in actieve opvang tussen de verschillende landen 
en kwaliteit van zorg. De hoogste overlevingscijfers kwamen van een NICU in de VS met 40% van de 
levendgeborenen op 22 weken, 63% op 23 weken en 81% op 24 weken. Volgens de auteurs geeft dit 
aan wat mogelijk is onder ideale omstandigheden die zich kenmerkten door een proactief perinataal 
beleid, waaronder vroeg gebruik van corticosteroïden, keizersneden en actieve opvang voor 
levendgeborenen.   
 
Tabel 1.3 Percentage overlevenden bij ontslag op a) totaal aantal geborenen, b) totaal levendgeborenen en c) totaal 
aantal NICU opnames (Ancel, 2015; Anderson, 2016; Bolisetty, 2015; Boussicault, 2012; Costeloe, 2012; De Waal, 2012; 
Herber-Jonat, 2006; Markestad, 2005; Stensvold, 2017; Weber, 2005) 

weken Totaal geborenen1 Totaal levend geborenen2 Totaal NICU opnames3 

 % (95%BI) n/N 
(studies) 

% (95%BI) n/N (studie) % (95%BI) n/N (studies) 

22 0,1 (0 - 37,1) 6/948 (5) 7,3 (3,9 - 13,1) 486/4657 (23) 24,1 (17,6 - 32) 188/707 (16) 

23 9,0 (5,3 - 14,7) 109/1102 
(5) 

25,7 (20,3 - 
31,9) 

2138/7746 (26) 38,2 (31,0 - 
45,9) 

1325/3421 
(15) 

24 29,9 (23,0 - 
39,9) 

401/1327 
(5) 

53,9 (48,0 - 
59,6) 

6093/11308 
(21) 

59,7 (54,0 - 
65,1) 

4087/6943 
(17) 

25 50,7 (42,7 - 
58,6) 

709/1401 
(5) 

74,0 (68,7 - 
78,6) 

7999/10885 
(19) 

76,1 (70,8 - 
80,7) 

4735/6288 
(15) 

26 63,7 (56,4 - 
70,4) 

710/1117 
(4) 

84,0 (81,0 - 
86,6) 

9907/11841 
(17) 

84,0 (80,2 - 
87,3) 

4144/4973 
(11) 

n=studiepopulatie; N=aantal studies 

 
1Het overlevingspercentage extreem vroeggeboren kinderen van het totaal aantal geborenen  
2Het overlevingspercentage extreem vroeggeboren kinderen van het totaal aantal levendgeborenen  
3Het overlevingspercentage extreem vroeggeboren kinderen van het totaal aantal NICU opnames  
 
1.2 Ontwikkelingsstoornissen en beperkingen 
Ontwikkelingsstoornissen en beperkingen zijn onderzocht in twee SR’s (Myrhaug, 2019 en Ding, 
2018) en een selectieve cohortstudie van Hafström (2017). De studie van Myrhaug (2019) heeft 
gekeken naar ontwikkelingsstoornissen en beperkingen tussen 18 en 36 maanden en de studie van 
Ding (2019) naar ontwikkelingsstoornissen en beperkingen tussen 4 en 10 jaar. Beide auteurs hebben 
de uitkomsten van de gebruikte meetinstrumenten vertaald naar een classificatie om de ernst van 
ontwikkelingsstoornissen of beperkingen weer te geven. Bij de SR van Myrhaug is onderscheid 
gemaakt tussen overleving zonder beperking en overleving met matig-ernstige of ernstige 
beperkingen; sommige studies maakten geen onderscheid tussen matig of ernstig en zijn daardoor 
bij elkaar genomen. In tabel 1.5 is dus geen sprake van een glijdende schaal maar van verschillend 
gebruikte definities. De studie van Ding heeft studies geïncludeerd die de definitie van de EPI-Cure 
studie hebben gebruikt voor de uitkomsten van ontwikkelingsstoornissen (waarbij severe inhoudt IQ 
< 55 en moderate IQ tussen 55-70 bijvoorbeeld). De studie van Hafström (2017) heeft gekeken naar 
de incidentie van CP en de mate van beperking bij kinderen met CP.  
 
Tabel 1.4 Percentage van overlevenden, geboren in de periode 2003-2011: a) zonder beperkingen, b) matige beperkingen 
en c) ernstige beperkingen (Myrhaug 2019) 

Mate van beperking BSID III, % (CI) 

Weken Geen beperking  Matige-ernstige beperking Ernstige beperking 

22   6,3 (0,0 - 99,3) 60,9 (40,2 – 78,2) 34,7 (18,4 – 55,7) 
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23 37,5 (17,6 – 62,8) 52,0 (45,5 – 58,8) 23,5 (18,4 – 29,5) 

24 43,5 (23,2 – 66,2) 43,4 (31,9 – 55,6) 17.9(12.6-24.7) 

25 49,6 (29,6 – 69,7) 35,5 (20,4 – 54,2) 14,3 (9,2 – 21,5) 

26 58,2 (30,3 – 81,7)) 
 

13,7 (7,2 – 24,5) 7,1 (5,8 – 8,7) 

 
 
Zoals verwacht, stijgt het aantal kinderen dat zonder beperkingen overleeft naarmate de kinderen 
met een latere zwangerschapsduur geboren worden en daalt het aantal kinderen met ernstige 
beperkingen naarmate de kinderen later geboren worden. Van de kinderen die geboren worden bij 
22 weken heeft gemiddeld 6,3% geen beperkingen, dat percentage stijgt naar 58,2% voor kinderen 
die bij 26 weken worden geboren. Tegelijkertijd heeft 34,7% van de kinderen die bij 22 weken 
geboren worden een ernstige beperking, dit percentage daalt naar 7,1% voor kinderen die bij 26 
weken worden geboren. De auteurs hebben ook berekend wat de kans is in hun cohort dat kinderen 
overleven zonder beperkingen (zie tabel 1.6). 
 
Tabel 1.5 Percentage overlevenden van de levendgeborenen zonder beperkingen tussen 18 en 36 maanden na de 
geboorte (Myrhaug, 2019) 

weken Overleving zonder beperkingen (%) 

22 1,2 (0,4 tot 3,7) 

23 4,5 (2,1 tot 9,6) 

24 9,3 (3,5 tot 22,7) 

25 40,6 (31,6 tot 50,3) 

26 52,6 (35,7 tot68,9) 

 
De SR van Ding (2019) heeft gekeken naar de prevalentie van matig tot ernstige beperkingen na 
extreme vroeggeboorte op latere leeftijd (tot 10 jaar). Deze review onderschrijft de cijfers van de 
bovengenoemde SR van Myrhaug (2019) met meer kans op matig tot ernstige beperkingen bij 
vroegere geboortes (zie tabel 1.7 – hierin is de middelste kolom de (gemiddelde) optelsom van 
matige en ernstige beperkingen). Verdere analyse laat zien dat er een significante vermindering is 
van het aantal matig-ernstige beperkingen van 8,1% per week.  
 
Tabel 1.6 Percentage overlevenden met, a) matige beperkingen, b) matige-ernstige beperkingen en c) ernstige 
beperkingen (Ding, 2019) 

weken Matige beperking Matige-ernstige beperking Ernstige beperking 

22 21 (8-45) 42 (23-64) 17 (6-37) 

23 23 (14-35) 41 (31-52) 19 (14-25) 

24 16 (13-20) 32 (25-39) 17 (13-22) 

25 12 (9-17) 23 (18-29) 11 (8-15) 

 
Hoewel de cohortstudie van Hafström (2017) een populatie beschrijft die niet helemaal vergelijkbaar 
is met de populaties uit bovenstaande studies, onderschrijft ook deze studie bovenstaande 
resultaten. De studie laat zien dat de incidentie (10,5%) van CP bij kinderen geboren tussen 22 en 26 
weken niet verschilt tussen de weken, maar dat de ernst van de beperkingen wel verschilt tussen de 
groepen. In deze studie ontwikkelden 5/51 levend geboren kinderen op 22 weken geen CP. In totaal 
had 87% van de kinderen die tussen 23 en 24 weken werd geboren een score <-2SD op cognitie en 
ontwikkelingstesten, vergeleken met 50% van de kinderen die tussen 25 en 26 weken werden 
geboren. Ook had de eerste groep (23-24 weken) significant vaker een visuele beperking (47% versus 
12%) dan de tweede groep (25-26 weken). Bij de tweede groep (25 tot 26 weken) was daarentegen 
vaker sprake van geen co-morbiditeit naast de CP (32% versus 7%) en een milde beperking (29% 
versus 0%). 
 
PICO 2 – Individuele factoren bij extreme vroeggeboorte 
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Geboortegewicht  
In totaal werden 16 cohortonderzoeken geïncludeerd die het effect van het geboortegewicht op 
groepsniveau onderzochten in relatie tot de uitkomstmaat overleving (Agarwal, 2013; Backes, 2015; 
Bader, 2012; Boussicault, 2012; De Waal, 2012; Lee, 2010; Markestad, 2005; Schlapbach, 2012; 
Landman, 2008; Nguyen, 2012; Serenius, 2004; Tyson, 2008; Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 2011; 
Schlapbach, 2012) (Tabel 2.1). Geboortegewicht was een significante voorspeller voor overleving. 
Samenvattend, uitgedrukt als OR op overleving per 100 gr geboortegewicht: OR= 1.08 (95%BI= 1.06 
tot 1.11), dit betekent een statistisch significant hogere kans op overleving bij hoger geboortegewicht 
(+100g) (zie figuur 2.2). 
 
Figuur 1.1 Determinant: Geboortegewicht (+100g) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z: 6.29; p-waarde van het gepoolde effect =<0,001; df: 11 (vrijheidsgraden); I2: 97%; CI: 1.06-1.11 

 
Het effect van geboortegewicht op de lange termijn uitkomsten bij extreme vroeggeboorte werd in 4 
studies onderzocht (Schlapbach, 2012; Tyson, 2008; Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 2011) (Tabel 2.3). 
Vanwege de heterogeniteit in gerapporteerde uitkomsten was het niet mogelijk om de resultaten 
van de studies te poolen. Schlapbach (2012), Vanhaesebrouck (2004) en Zayek (2011) laten geen 
significante OR’s zien, terwijl Tyson (2008) wel een significant effect laat zien van geboortegewicht op 
lange termijn uitkomsten bij extreme vroeggeboorte ten gunste van kinderen met een hoger 
geboortegewicht. 
 
Tabel 1.7 Effect van geboortegewicht op lange termijn uitkomsten bij extreme vroeggeboorte 

Geboortegewicht* 

Studie Weken Uitkomst OR  95% C.I. 

Schlapbach, 2012  22-27 Neuromotor disablitiy 3 jaar 1.18 0.96-1.43 

Tyson, 2008 22-25 Overleving zonder handicaps 
18-22 maanden 

1.64 1.52-1.79 

Vanhaesebrouck, 2004 22-26 Serious neuromorbiditiy 100 
dagen 

1.00 1.00-1.01 

Zayek, 2011 22-26 Severe neuromotor disability 
24 maanden 

1.00 0.82-1.21 

* OR’s voor geboortegewicht zijn gecorrigeerd in multivariable model, correcties en uitkomstmaten verschillen tussen de 
studies 

 
Geslacht  
In totaal werden 18 cohortonderzoeken geïncludeerd die de voorspellende waarde van het geslacht 
op groepsniveau onderzochten op de uitkomstmaten: overleving, neuro-motor disability en 
handicaps (Abdel-Latif, 2011; Agarwal, 2013; Anderson, 2016; Backes, 2015; Binet, 2012; Boussicault, 
2012; Costeloe, 2012; De Waal, 2012; Herber-Jonat, 2006; Kyser, 2012; Landman, 2008; Lee, 2010; 
Markestad, 2005; Schlapbach, 2012; Serenius, 2004; Tyson, 2008; Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 
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2011; Bader, 2010) (Tabel 2.4). Geslacht was een significante voorspeller voor overleving, waarbij 
meisjes een betere uitkomst hebben dan jongens. De gepoolde OR= 1.29 (95%BI= 1.12 tot 1.49), dit 
betekent een statistisch significant hogere overleving voor meisjes.  
 
Figuur 1.2 Determinant: Geslacht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z: 3.59; p-waarde van het gepoolde effect =<0,001; df: 17 (vrijheidsgraden); I2: 82%; CI: 1.12 tot 1.49 

 
Het effect van geslacht op de lange termijn uitkomsten bij extreme vroeggeboorte werd in 4 studies 
onderzocht (Schlapbach, 2012; Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 2011; Wood, 2000) (Tabel 2.6). 
Vanwege de heterogeniteit in gerapporteerde uitkomsten was het niet mogelijk om de resultaten 
van de studies te poolen. Schlapbach (2012), Vanhaesebrouck (2004) en Zayek (2011) laten geen 
significante OR’s zien, terwijl Wood (2000) wel significante relaties laat zien van geslacht op ernstige 
motorische beperkingen (OR= 0.43; 95%BI= 0.19 tot 0.97) en cerebrale parese (OR=1.22; 95%BI= 1.03 
tot 1.45), ten gunste van het vrouwelijke geslacht.  
 
Tabel 1.8 Effect van geslacht op lange termijn uitkomsten bij extreme vroeggeboorte 

Geslacht* 

Studie Weken Uitkomst  OR, meisjes 95% C.I. 

Schlapbach, 2012 22-27 Neuromotor disability 3 jaar  0.74 0.54-1.02 

Vanhaesebrouck, 2004 22-26 Serious Neuromorbidity 100 
dagen 

1.08 0.52-2.22 

Zayek, 2011 22-26 Severe Neurodevelopmental 
impairment 24 maanden 

0.99 0.68-1.43 
 

Wood, 2000 22-26 Severe motor disability 30 
maanden 

0.43 
 

0.19-0.97 

  CP 1.22 1.03-1.45 

* OR’s voor geslacht zijn gecorrigeerd in multivariable modellen, correcties en uitkomstmaten verschillen tussen de 
studies 

 
Meerlingzwangerschap 
In totaal werden 15 cohortonderzoeken geïncludeerd die de voorspellende waarde van 
meerlingzwangerschap op groepsniveau onderzochten op de uitkomstmaten: overleving, neuro-
motor disability en handicaps (Agarwal, 2013; Anderson, 2016; Boussicault, 2012; Gnanendran, 2014; 
Herber-Jonat, 2006; Landman, 2008; Lee, 2010; Markestad, 2005; Schlapbach, 2012; Tyson, 2008; 
Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 2011; Wood, 2000; Bader, 2010; Perined-Insight) (Tabel 2.7). 
Eénlingzwangerschap was een significante voorspeller voor overleving. De kans op overleven is 
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significant groter voor een eenling dan voor een meerling. De gepoolde OR= 1.21 (95%BI= 1.05 tot 
1.39), dit betekent een statistisch significant hogere overleving bij een éénlingzwangerschap. 
 
Figuur 1.3 Determinant: Meerlingzwangerschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z: 2.70; p-waarde van het gepoolde effect =<0,001; df: 13 (vrijheidsgraden); I2: 65%; CI: 1.05 tot 1.39 

 
Het effect van een meerlingzwangerschap op de lange termijn uitkomsten bij extreme vroeggeboorte 
werd in 3 studies onderzocht (Schlapbach, 2012; Tyson, 2008; Zayek, 2011) (Tabel 2.9). Vanwege de 
heterogeniteit in gerapporteerde uitkomsten was het niet mogelijk om de resultaten van de studies 
te poolen. Schlapbach (2012) laat geen significante OR, terwijl Tyson (2008) en Zayek (2011) wel 
significante OR’s zien voor lange termijn uitkomsten, ten gunste van een éénling zwangerschap.  
 
Tabel 1.9 Effect van meerlingzwangerschap op lange termijn uitkomsten bij extreme vroeggeboorte 

Meerlingzwangerschap 

Studie Weken Uitkomst OR, éénling 95% C.I. 

Schlapbach, 2012  22-27 Neuromotor disability 3 jaar  1.11 0.78-1.58 

Tyson, 2008 22-25 Overleving zonder handicaps 
18-22 maanden 

1.43 1.18-1.72 

Zayek, 2011 22-26 Severe Neurodevelopmental 
impairment 24 maanden 

1.52 1.00-2.27 
 

* OR’s voor pariteit zijn gecorrigeerd in multivariable model, correcties en uitkomstmaten verschillen tussen de studies 

 
Etniciteit 
In totaal werden 5 cohortonderzoeken geïncludeerd die de voorspellende waarde van etniciteit 
onderzocht op de overleving na extreme vroeggeboorte (22 tot 26 weken) (Anderson, 2016; De 
Waal, 2012; Serenius, 2008; Tyson, 2008; Zayek, 2011). Etniciteit was geen significante voorspeller 
voor overleving. Samenvattend was de gepoolde OR  voor overleving :0.89 (95%CI 0.77;1.03); dit 
betekent geen significant verschil in overleving tussen kinderen met een Kaukasische etniciteit versus 
niet-Kaukasische etniciteit. Het effect van etniciteit op de lange termijn uitkomsten bij extreme 
vroeggeboorte werd niet onderzocht.  
 
Figuur 1.4 Determinant: Etniciteit 
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Z: 1.60; p-waarde van het gepoolde effect =0,11; df: 3 (vrijheidsgraden); I2: 29%;  

 
Bewijskracht van de literatuur 
PICO 1 - Uitkomsten na extreme vroeggeboorte  
De bewijskracht van observationeel onderzoek start op LAAG. 

• De bewijskracht van de literatuur voor de uitkomstmaat overleving werd met twee niveau’s 
verlaagd vanwege het hoge risico op bias (geen correctie voor confounding) en de heterogente 
studiepopulaties. De bewijskracht is zeer laag.  

• De bewijskracht van de literatuur voor de uitkomstmaat ontwikkelingsstoornis op 36 
maanden werd met twee niveau’s verlaagd vanwege het hoge risico op bias (geen correctie 
voor confounding) en de heterogene studiepopulaties. De bewijskracht is zeer laag.  

• De bewijskracht van de literatuur voor de uitkomstmaat ontwikkelingsstoornis op 10 jaar 
werd met drie niveau’s verlaagd vanwege het hoge risico op bias (geen correctie voor 
confounding) en de heterogente studiepopulaties. De bewijskracht is zeer laag 

 
PICO 2 – Individuele factoren bij extreme vroeggeboorte 
De bewijskracht van de literatuur werd bepaald per determinant. De bewijskracht voor 
prognostische uitgangsvragen start op HOOG.  

• De bewijskracht van de literatuur voor de voorspellende waarde van geboortegewicht op 
overleving is met één niveau verlaagd vanwege imprecisie (brede betrouwbaarheidsinterval 
doorkruist grens klinische relevantie). De bewijskracht is redelijk.  

• De bewijskracht van de literatuur voor de voorspellende waarde van geboortegewicht op lange 
termijnuitkomsten is met drie niveaus verlaagd vanwege ernstige imprecisie en heterogeniteit 
(brede betrouwbaarheidsinterval doorkruist grens klinische relevantie). De bewijskracht is zeer 
laag.  

• De bewijskracht van de literatuur voor de voorspellende waarde van geslacht op overleving is 
met één niveau verlaagd vanwege imprecisie (brede betrouwbaarheidsinterval doorkruist grens 
klinische relevantie). De bewijskracht is redelijk.  

• De bewijskracht van de literatuur voor de voorspellende waarde van geslacht op lange 
termijnuitkomsten is met drie niveaus verlaagd vanwege ernstige imprecisie en heterogeniteit 
(brede betrouwbaarheidsinterval doorkruist grens klinische relevantie). De bewijskracht is zeer 
laag.  

• De bewijskracht van de literatuur voor de voorspellende waarde van meerlingzwangerschap op 
overleving is met één niveau verlaagd vanwege imprecisie (brede betrouwbaarheidsinterval 
doorkruist grens klinische relevantie). De bewijskracht is redelijk.  

• De bewijskracht van de literatuur voor de voorspellende waarde van meerlingzwangerschap op 
lange termijn uitkomsten is met drie niveaus verlaagd vanwege ernstige imprecisie en 
heterogeniteit (brede betrouwbaarheidsinterval doorkruist grens klinische relevantie). De 
bewijskracht is zeer laag.  

• De bewijskracht van de literatuur voor de uitkomstmaat etniciteit op overleving is met twee 
niveau verlaagd vanwege imprecisie (brede betrouwbaarheidsinterval doorkruist grens klinische 
relevantie en grens van geen effect en kleine studie sample). De bewijskracht is laag.  

 
Conclusies 
PICO 1 Uitkomsten na bij extreme vroeggeboorte  
Overleving 

Zeer laag 
GRADE 

De bewijskracht voor de uitkomstmaat overleving is onzeker. 
 
Het overlevingspercentage extreem vroeggeboren kinderen van het totaal 
aantal geborenen is: 
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• 22 weken: 0,1% (0 tot 37,1); 

• 23 weken: 9,0% (5,3 tot 14,7); 

• 24 weken: 29,9% (23,0 tot 39,9); 

• 25 weken: 50,7% (42,7 tot 58,6); 

• 26 weken: 63,7% (56,4 tot 70,4). 
 
Het overlevingspercentage extreem vroeggeboren kinderen van het totaal 
aantal levendgeborenen is: 

• 22 weken: 7,3% (3,9 tot 13,1); 

• 23 weken: 25,7% (20,3 tot 31,9); 

• 24 weken: 53,9% (48,0 tot 59,6); 

• 25 weken: 74,0% (68,7 tot 78,6); 

• 26 weken: 84,0% (81,0 tot 86,6). 
 
Het overlevingspercentage extreem vroeggeboren kinderen van het totaal 
aantal NICU opnames is: 

• 22 weken: 24,1% (17,6 tot 32); 

• 23 weken: 38,2% (31,0 tot 45,9); 

• 24 weken: 59,7% (54,0 tot 65,1); 

• 25 weken: 76,1% (70,8 tot 80,7); 

• 26 weken: 84,0% (80,2 tot 87,3). 
 
Bronnen: (Myrhaug, 2019; Helenius, 2017)  

 
Ontwikkelingsstoornis (tot 36 maanden) 

 
 
 
 
 

Zeer laag 
GRADE 

De bewijskracht voor de uitkomstmaat ontwikkelstoornissen tot 36 maanden 
is onzeker. 
 
Het percentage extreem vroeggeboren kinderen zonder 
ontwikkelingsstoornissen tot 36 maanden van het totaal levendgeborenen is: 

• 22 weken: 6,3% (BSID III) - 35,2% (BSID II); 

• 23 weken: 37,5%; 

• 24 weken: 39,3%; 

• 25 weken: 54,6%; 

• 26 weken: 59,4%. 
 
Het percentage extreem vroeggeboren kinderen met matige-ernstige 
ontwikkelingsstoornissen tot 36 maanden van het totaal levendgeborenen is: 

• 22 weken: 60,9% (BSID III); 

• 23 weken: 52,0%; 

• 24 weken: 42,2%; 

• 25 weken: 32,6%; 

• 26 weken: 20,2%. 
 
Het percentage extreem vroeggeboren kinderen met ernstige 
ontwikkelingsstoornissen tot 36 maanden van het totaal levendgeborenen is: 

• 22 weken: 34,7% (BSID III) - 36,2% (BSID II); 

• 23 weken: 23,5%; 

• 24 weken: 19,1%; 

• 25 weken: 14,0%; 
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• 26 weken: 8,2%. 
 
Bronnen: (Myrhaug, 2019)  

 
Ontwikkelingsstoornis (tot 10 jaar) 

Zeer laag 
GRADE 

De bewijskracht voor de uitkomstmaat ontwikkelstoornissen tot 10 jaar is 
onzeker. 
 
Het percentage extreem vroeggeboren kinderen met matige 
ontwikkelingsstoornissen tot 10 jaar van het totaal levendgeborenen is: 

• 22 weken: 21%; 

• 23 weken: 23%; 

• 24 weken: 16%; 

• 25 weken: 12%. 
 
Het percentage extreem vroeggeboren kinderen met matige-ernstige 
ontwikkelingsstoornissen tot 10 jaar van het totaal levendgeborenen is: 

• 22 weken: 42%; 

• 23 weken: 41%; 

• 24 weken: 32%; 

• 25 weken: 23%. 
 
Het percentage extreem vroeggeboren kinderen met ernstige 
ontwikkelingsstoornissen tot 10 jaar van het totaal levendgeborenen is: 

• 22 weken: 17%; 

• 23 weken: 19%; 

• 24 weken: 17%; 

• 25 weken: 11%. 
 
Bronnen: (Ding, 2018)  

 
PICO 2 – Individuele factoren bij extreme vroeggeboorte 
Geboortegewicht  

Redelijk 
GRADE 

Geboortegewicht is waarschijnlijk een voorspellende factor voor overleving 
bij extreem vroeggeboren kinderen: een hoger geboortegewicht is 
gerelateerd aan hogere overleving (OR 1.08[1.06;1.11] voor 100 g hoger 
geboortegewicht) 
 
Bronnen: (Agarwal, 2013; Backes, 2015; Bader, 2012; Boussicault, 2012; De 
Waal, 2012; Lee, 2010; Markestad, 2005; Schlapbach, 2012; Landman, 2008; 
Nguyen, 2012; Serenius, 2004; Tyson, 2008; Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 
2011; Schlapbach, 2012)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Op basis van de beschikbare evideintie is het onduidelijk of geboortegewicht 
een voorspellende factor is voor lange termijn uitkomsten bij extreem 
vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Schlapbach, 2012; Tyson, 2008; Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 
2011)  

 
Geslacht 
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Redelijk 
GRADE 

Meisjes hebben hogere kans op overleven dan jongens (OR 1.29[1.12;1.49] 
voor overleven voor meisjes ten opzichte van jongens).  
 
Bronnen: (Abdel-Latif, 2011; Agarwal, 2013; Anderson, 2016; Backes, 2015; 
Binet, 2012; Boussicault, 2012; Costeloe, 2012; De Waal, 2012; Herber-Jonat, 
2006; Kyser, 2012; Landman, 2008; Lee, 2010; Markestad, 2005; Schlapbach, 
2012; Serenius, 2004; Tyson, 2008; Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 2011)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Op basis van de beschikbare evidentie is het onduidelijk of het geslacht een 
voorspellende factor is voor lange termijn uitkomsten bij extreem 
vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Schlapbach, 2012; Vanhaesebrouck, 2004; Woods, 2000; Zayek, 
2011)  

 
Meerlingzwangerschap 

Redelijk 
GRADE 

Een eenling heeft een hogere kans op overleven dan een kind van een 
meerling (OR 1.21[1.05;1.39] voor overleven voor eenling ten opzichte van 
meerling).  
 
Bronnen: (Agarwal, 2013; Anderson, 2016; Boussicault, 2012; Gnanendran, 
2014; Herber-Jonat, 2006; Landman, 2008; Lee, 2010; Markestad, 2005; 
Schlapbach, 2012; Tyson, 2008; Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 2011; Woods, 
2000; Bader, 2010)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Op basis van de beschikbare evidentie is het onduidelijk of 
meerlingzwangerschap een voorspellende factor is voor lange termijn 
uitkomsten bij extreem vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Schlapbach, 2012; Vanhaesebrouck, 2004; Zayek, 2011)  

 
Etniciteit 

Laag 
GRADE 

Etniciteit lijkt geen voorspellende factor voor overleving bij extreem 
vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Anderson, 2016; De Waal, 2012; Serenius, 2008; Tyson, 2008; 
Zayek, 2011)  

 

Laag 
GRADE 

Het is niet onderzocht of etniciteit een voorspellende factor is voor lange 
termijn uitkomsten bij extreem vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Anderson, 2016; De Waal, 2012; Serenius, 2008; Tyson, 2008; 
Zayek, 2011)  

 
 
Overwegingen  
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Op dit moment wordt in Nederland zowel actieve opvang als op comfort gerichte zorg aangeboden 
aan extreem vroeggeboren kinderen, vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken en 0 dagen. Op 
basis van huidige beschikbare cijfers, de ethische discussie tijdens de invitational conference én het 
geleverde commentaar op de conceptrichtlijn is besloten de zone van extreme vroeggeboorte te 
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definiëren van 23+0 tot 26+0 weken. Binnen deze zone wordt het risico op slechte uitkomsten 
(overlijden of overleven met ernstige handicaps) ingeschat op basis van de zwangerschapsduur en 
individuele factoren. Op basis van deze risico inschatting wordt of op comfort gerichte zorg 
aanbevolen (risico inschatting: extreem hoog), of actieve opvang (risico inschatting: matig-hoog 
risico), of worden beide opties als gelijkwaardig met behulp van gedeelde besluitvorming met ouders 
besproken.   
 
Internationale data 
Uit de internationale literatuur blijkt dat de overleving van levend geboren kinderen die worden 
opgenomen op de NICU toeneemt van 7% bij 22 weken tot 84% bij 26 weken. Echter, is het niet 
mogelijk om in de verschillende studies onderscheid te maken tussen overlijden van het kind door 
het niet starten van actieve behandeling of overlijden ondanks het starten van actieve behandeling. 
Idealiter zou je de percentages mortaliteit willen evalueren in studies van centra die alleen actieve 
opvang hebben aangeboden bij bv. 22, 23 en 24 weken zwangerschapsduur; echter ontbreken deze 
gegevens.  
 
Minstens zo belangrijk als overleving is overleving zonder ernstige handicaps. De literatuur laat zien 
dat van de overlevende kinderen, geboren bij 23 weken gemiddeld 24% ernstige beperkingen heeft 
(tot de leeftijd van 3 jaar) dit is 19% bij een geboorte op 24 weken. Dit betekent dat van de 100 
levend geboren kinderen op 23 weken: 26 blijven leven waarvan 6 ernstig gehandicapt zijn, en van de 
100 kinderen geboren bij 24 weken 50 in leven blijven waarvan 10 een ernstige handicap hebben. De 
studie van Ding (2018) laat zien dat kinderen geboren bij 23 weken tot een leeftijd van 4-10 jaar, 41% 
een matige of ernstige handicap heeft, dit is 32% bij geboorte op 24 weken.  
 
Als ouders niet kiezen voor actieve opvang, zal het kind komen te overlijden waarbij comfort gerichte 
zorg plaatsvindt. Wanneer gekozen wordt voor actieve opvang, is bij een jongere zwangerschapsduur 
de kans dus relatief groot dat het kind alsnog komt te overlijden op de NICU na een mogelijke 
lijdensweg; dit dient meegenomen te worden in de gedeelde besluitvorming met ouders.  
 
Hoewel de geïncludeerde studies heterogeen zijn, wijst het merendeel van de studies in dezelfde 
richting; namelijk dat individuele factoren zoals geboortegewicht, geslacht en éénlingzwangerschap 
de overlevingskans beïnvloeden bij extreme vroeggeboorte. De systematische literatuuranalyse laat 
zien dat een hoger geboortegewicht, een vrouwelijk geslacht en een éénling zwangerschap leiden tot 
een hogere overlevingskans. Etniciteit lijkt geen voorspellende factor te zijn. Wanneer naast AD 
andere factoren worden meegenomen dan wordt het advies meer geïndividualiseerd in plaats van 
het hanteren van een harde grens op basis van AD (met de foutmarge van dien). De uitkomsten van 
studies naar individuele factoren zijn heterogeen ten aanzien van de lange termijn uitkomsten en 
berusten op een zeer lage bewijskracht.  
 
Studies die niet-extreem vroeggeboren maar vroeggeboren kinderen volgen of kinderen met een 
laag geboortegewicht laten ook zien dat geboortegewicht, geslacht en éénlingzwangerschap van 
invloed zijn op de overleving (Aarnoudse Moens, 2009; Brydes, 2018; Linsell, 2016; Twilhaar, 2018). 
Op grond van bovenstaande kunnen we concluderen dat, met in achtneming van de beperkingen van 
het cohortonderzoek, individuele factoren invloed hebben op de prognose van extreem 
vroeggeboren kinderen. 
 
In landen om ons heen worden individuele factoren al langer meegenomen in de afweging rondom 
wel of geen actieve opvang bij extreme vroeggeboorte. Eind 2019 is de richtlijn ‘ Extremes of 
prematurity Guideline van de British Association of Perinatal Medicine (BAPM) verschenen. In deze 
richtlijn is een ondersteunende figuur opgenomen waarin naast potentiële beïnvloedbare factoren, 
ook verschillende individuele factoren zijn opgenomen om het risico op slechte uitkomsten te 
duiden. In lijn met de bevindingen in deze richtlijn zijn naast zwangerschapsduur ook 

https://southodns.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/01/Extremes-of-prematurity-Final-Guideline-Jan-2021.pdf
https://southodns.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/01/Extremes-of-prematurity-Final-Guideline-Jan-2021.pdf
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geboortegewicht, geslacht en meerlingzwangerschap opgenomen als additionele beïnvloedende 
factoren voor uitkomsten bij extreme vroeggeboorte. In deze richtlijn introduceert de werkgroep ook 
een figuur waarin individuele factoren zijn verwerkt en meegenomen kunnen worden in de 
counseling met ouders (Figuur 2). Daarnaast zijn ook de externe factoren ‘antenatale steroiden (zie 
module antenatale steroiden) en de locatie van geboorte meegenomen in het risico-figuur. Let wel, 
de relatieve impact van de ernst per factor op de uitkomst kon niet worden geduid. 
 

 
 
Figuur 1. Risico inschatting bij extreme vroeggeboorte. Let wel, de relatieve impact van de ernst per 
factor op de uitkomst kon niet worden geduid. 
 
Het meenemen van individuele factoren maakt dat daarmee de richtlijn dichter bij een op individuele 
prognose gebaseerd beleid komt dan alleen het AD gerichte afkappunt. Hoewel zwangerschapsduur 
een belangrijke voorspeller is, moet men rekening houden met de mogelijke foutmarge van de 
zwangerschapsduur. De foutmarge voor een zwangerschapsduur kan variëren van 3 tot 4 dagen 
wanneer de zwangerschapstermijn is vastgesteld in het eerste trimester van een spontane 
zwangerschap, tot 1 tot 2 weken wanneer deze op een later moment is vastgesteld. Daarmee kan het 
gebruik van zwangerschapsduur alleen een beperkt, vertekend beeld geven (bij IVF is de 
zwangerschapsduur vaak wel duidelijk). Daar tegen pleit dat de gegevens waar wij ons op baseren 
ook voortkomen uit onderzoeken waarin foutmarges kunnen zitten in de zwangerschapsduur en 
daarmee is de AD vergelijkbaar onzeker. Daarnaast kan het hanteren van alleen de 
zwangerschapsduur arbitrair zijn, in theorie zou het één dag en soms maar één uur kunnen schelen, 
dit maakt de keuze tussen wel of geen actieve opvang aanbieden soms erg lastig. Er is een toename 
in de kans op overleven bij het toenemen van de AD binnen dezelfde zwangerschapsweek. In het 
artikel van Wilkinson (2016) wordt gesuggereerd dat dit verschil 3% per dag is tussen 22 en 25 weken 
GA. Het artikel van Thomas (2020) toont een evident verschil in kans op overleving tussen kinderen 
geboren in de eerste helft van de zwangerschapsweek en kinderen geboren in de tweede helft van 
de zwangerschapsweek voor zowel 24, 25 als 26 weken maar niet voor 23 weken. Ook de studie van 
Schindler (2016) toont dit voor 24 en 25 weken aan  
 
Ook lijkt het erop dat de grens voor wel of niet aanbieden van resuscitatie voor premature kinderen 
anders ligt dan voor oudere kinderen en volwassenen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er een andere 
patiëntengroep is met 50% kans op overleven en 50% kans op een abnormale uitkomst bij overleven 
waarbij men vindt dat dit “te slecht” is om therapie aan te bieden. De potentiële last is een langere 
ziekenhuisopname met de daarbij behorende handelingen voor premature pasgeborenen in 
vergelijking tot ouderen. Aan de andere kant is de potentiële winst ook vele jaren langer. Dit verschil 
in oordeel geldt ook tussen professionals en de ouders van de patiënten. Professionals beoordelen 
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ernstige handicaps vaak als een slechtere uitkomst dan dood (Saigal, 2009). Daarnaast weten we dat 
de meeste ouders van premature kinderen de kwaliteit van leven als goed beoordelen, zelfs in geval 
van handicaps (Saigal, 2000). Bij de interpretatie van de resultaten dient men ook rekening te 
houden met het feit dat sommige kinderen in eerdere studies geen actieve resuscitatie hebben 
ondergaan met overlijden tot gevolg. Dit kan leiden tot een zogenoemde selffulfilling prophecy en dit 
onderschat de werkelijke kans op overleven. 
 
Vaak is het mogelijk om een gesprek over het beleid rondom de geboorte van tevoren te voeren. 
Hierbij gaat het grofweg om “withholding resuscitation/treatment”, waar het bij resuscitatie van 
bijvoorbeeld ouderen vaker gaat om een acute situatie waarbij na reanimatie gesproken wordt over 
“withdrawing of treatment”. Professionals lijken een voorkeur te hebben voor “withholding ” boven 
“withdrawing’, alhoewel er geen verschil is in ethisch en juridisch opzicht.  
 
Omdat we weten dat te vroeg geboren kinderen later meer problemen krijgen, is de lange termijn 
follow-up erg belangrijk. Uit de literatuur blijkt dat het percentage kinderen dat overleeft zonder 
beperking (tot de leeftijd van 10 jaar, Ding et al 2019) als volgt is: bij AD 22 weken is dit 20%, bij 23 
weken 17%, bij 24 weken 35% en bij 25 weken 54%. In andere literatuursearch waarbij ontwikkeling 
tot 36 maanden werd bekeken waren de percentages overleving zonder beperkingen als volgt: bij AD 
22 weken: 1,2%, bij 23 weken 4,5%, bij 24 weken 9,3 %, bij 25 weken 40,6% en bij 26 weken 52,6%. 
(Myrhaug 2019) 
 
Nationale data. 
Er is behoefte aan betrouwbare Nederlandse data over overleving en vooral over overleving zonder 
ernstige beperkingen. Er zijn al wat data voorhanden over de mortaliteit en de korte termijn. Sinds 
de invoering van de vorige richtlijn (2010) waarbij de ondergrens om actieve opvang aan ouders aan 
te bieden van 25 naar 24 weken is verschoven, zien we een toename van kinderen geboren bij 24 
weken die op de NICU opgenomen worden, namelijk van 27% (jaren 2007/2009) naar 69% (jaren 
2011/2017). De overleving van op de NICU opgenomen kinderen bij 24 weken veranderde niet (van 
50% naar 46%), maar de overleving van de levend geboren kinderen steeg van 13% (2007/2009) naar 
34% (2011/2017). De overleving van kinderen geboren bij 25 weken opgenomen op de NICU steeg 
van 63% naar 68%, de overleving van kinderen levend geboren bij 25 weken steeg van 55% naar 59%. 
De overleving van kinderen geboren bij 26 weken opgenomen op de NICU steeg van 77% naar 82%, 
de overleving van kinderen levend geboren bij 26 weken steeg van 69% naar 75%. (Van Beek,2020). 
 
In het eerste jaarcohort extreem vroeggeboren kinderen, geboren na de invoering van de vorige 
richtlijn (oktober 2010 tot oktober 2011) was de overleving 43% van de levendgeborenen na 24 
weken en 61% bij geboorte na 25 weken. De overleving indien opgenomen op de NICU was 46% bij 
de 24-wekers en 65% bij de 25-wekers (de Kluiver, 2013). Hetzelfde cohort werd onderzocht op de 
leeftijd van 2 jaar: van de kinderen geboren na 24 weken had 20% milde en 20% matig/ernstige 
beperkingen. Van de kinderen geboren na 25 weken had 17% milde en 12% matig/ernstige 
beperkingen. Gerekend over álle kinderen geboren bij 24 weken, bereikte 25% de leeftijd van 2 jaar 
zonder beperkingen (Aarnoudse-Moens, 2017). Van 100 kinderen in Nederland geboren bij 24 weken 
en opgenomen op de NICU: 54 overleden en 46 overleefden; hiervan hadden er 28 geen 
beperkingen, 9 milde en 9 matig tot ernstige beperkingen op leeftijd van 2 jaar. Van 100 kinderen in 
Nederland geboren bij 25 weken en opgenomen op de NICU: 32 overleden, 68 overleefden; hiervan 
hadden er 48 geen beperkingen; 12 milde en 8 matig tot ernstige beperkingen op leeftijd van 2 jaar 
Aan Nederlandse langere termijn follow-up wordt momenteel gewerkt: De EPI-DAF studie (Extremely 
Preterm Infants - Dutch Analysis on Follow-up) verzamelt data over álle in Nederland geboren 
kinderen met een zwangerschapsduur < 27 weken, die in de jaren 2018, 2019 en 2020 voor follow-up 
op 2 en 5 jaar op de polikliniek komen. Resultaten verschijnen in de loop van 2021/2022. 
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De vraag is wat men acceptabele percentages vindt qua overleving en qua overleving zonder 
handicaps. De literatuur geeft hierin wat handvatten waarin een grote spreiding blijkt: actieve 
opvang zou men kunnen aanbieden indien de kans op overleving zonder ernstige NDI (neuro-
developmental impairment) tussen de 10 tot 70% ligt en men zou het moeten adviseren indien deze 
percentages boven  70 tot 90% liggen. Indien de overleving < 10% ligt zou je geen actieve opvang aan 
moeten bieden (Williams, 2020). Elders beschrijft men dat je altijd actieve opvang zou moeten 
adviseren indien het risico op overlijden kleiner dan 25% is en kans op ernstige neuro-developmental 
impairment (NDI) kleiner dan 25%; wanneer het risico op mogelijk ernstigere handicaps tussen 25 en 
89% ligt, zouden ouders moeten kunnen kiezen tussen intensive care of op comfort gerichte zorg 
(Lemyre, 2016). De British Association of Perinatal Medicin beschouwt een risico op overlijden of 
ernstig beperkingen> 90% als grens om palliatieve zorg aan te bevelen; < 50% om actieve opvang aan 
te bevelen. In het gebied tussen 50 en 90% zijn beide opties in hun ogen gelijkwaardig. In Nederland 
was eerder 10% van de neonatologen en 26% van de gynaecologen bereid om vanaf 23+0 weken 
actief op te vangen en vond 90% dat ouders tot 26 weken 0 dagen mogen beslissen om voor op 
comfort gerichte zorg te kiezen (Geurtzen, 2016). Bij een recente landelijke inventarisatie onder 
neonatologen (2020-2021) bleek ongeveer de helft bereid te zijn om kinderen geboren bij een 
zwangerschapsduur van 23+0 weken actief op te vangen (Geurtzen, 2016). 
 
Belangrijk is dat, ook al heeft een kind op 3 of 10 jaar (nog) geen “beperking”, gedefinieerd als CP, 
laag IQ, visus of gehoorprobleem, er toch zodanige problemen kunnen zijn bij een extreme 
vroeggeboren kinderen zoals gedragsproblemen, angststoornissen etc. die niet onder de definitie 
“beperking” vallen maar zeker als het kind ouder wordt voor steeds meer problemen kunnen gaan 
zorgen. We vinden het belangrijk dat dit met ouders wordt besproken (zie module 5). Buiten deze 
uitgangsvraag maar zeker relevant; steeds meer studies laten zien dat op lange-termijn follow-up, tot 
in de volwassenleeftijd, er zorgen zijn over hogere bloeddruk, toename diabetes, kleinere longinhoud 
et cetera bij deze groep (Dance, 2020; Doyle, 2017; Haikerwal, 2019). 
 
Gezien de hoge mortaliteit bij de kinderen geboren bij (22 en) 23 weken in combinatie met het 
geringe aantal kinderen dat zich zonder ernstige handicaps ontwikkelt bij deze zwangerschapsduur, 
werd uiteindelijk door de richtlijncommissie  besloten om aan ouders niet vanaf 23+0 weken 
standaard ook actieve opvang aan te bieden.  De zone van extreme vroeggeboorte werd gedefinieerd 
van 23+0 tot 26+0 weken. Binnen deze zone werd het risico op slechte uitkomsten (overlijden of 
overleven met ernstige handicaps) ingeschat op basis van de zwangerschapsduur en individuele 
factoren. Op basis van deze risico inschatting wordt of op comfort gerichte zorg aanbevolen, of 
actieve opvang, of worden beide opties als gelijkwaardig met behulp van gedeelde besluitvorming 
met ouders.  
 
Waarden en voorkeuren van ouders 
De vraag is wat voor ouders acceptabele percentages overleving zijn. Dit zal voor iedereen anders 
zijn. Belangrijk is dat ouders betrouwbare getallen/percentages horen zodat zij daar, indien gewenst, 
hun keuze kunnen maken. Het heeft de voorkeur om Nederlandse percentages kunnen noemen. Het 
is de vraag of ouders kunnen overzien hoe een lange opname periode op de NICU eruitziet, en ook 
hoe de toekomst er uit zal zien met een kind met een lichte of ernstigere beperking. Veel extreem 
prematuren hebben op meerdere vlakken van hun ontwikkeling lichte problematiek (onhandige 
motoriek, cognitief onder gemiddeld, lichte visus- of gehoorproblematiek, concentratie, en 
gedragsproblemen). Juist door de combinatie van al deze (lichte) problemen op de verschillende 
vlakken is het moeilijker interventies of hulp te bieden dan wanneer er ernstigere problemen op één 
ontwikkelingsgebied zijn.  
 
Kosten (middelenbeslag)  
Als actieve opvang wordt aangeboden aan kinderen geboren bij een zwangerschapsduur 23-24+0 
weken, leidt dit tot hogere kosten voor de gezondheidszorg; niet alleen omdat deze groep kinderen 
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langer op een NICU opgenomen zal liggen maar ook omdat deze groep (meer) gebruik zal maken van 
de gezondheidszorg en ondersteuning vanuit het sociale domein (zoals speciaal onderwijs, jeugdzorg 
en opvang).  
 
Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders 
Op dit moment wordt actieve opvang vanaf 24 weken aangeboden in Nederland. In deze herziene 
richtlijn wordt de zone van extreme vroeggeboorte gedefinieerd van 23+0 tot 26+0 weken. Binnen 
deze zone wordt het risico op slechte uitkomsten (overlijden of overleven met ernstige handicaps) 
ingeschat op basis van de zwangerschapsduur en individuele factoren. Op basis van deze risico 
inschatting wordt of op comfort gerichte zorg aanbevolen, of actieve opvang, of worden beide opties 
als gelijkwaardig met behulp van gedeelde besluitvorming met ouders  
 
Juridische kader  
Een richtlijn is geen dwingend voorschrift. Richtlijnen bevatten expliciete, zo veel mogelijk op 
evidence gebaseerde aanbevelingen en inzichten waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om 
kwalitatief optimale zorg te verlenen. Er is ook ruimte om af te wijken van een richtlijn en diens 
aanbevelingen. Afwijking van de richtlijn gebeurt wel gemotiveerd en dient vastgelegd te worden.  

Samen beslissen is een belangrijk aspect van de behandelingsovereenkomst tussen medisch 
specialist en patiënt. De medisch specialist informeert de patiënte over de (verdere) behandeling, 
mogelijke alternatieven, de risico’s en nodigt de patiënt uit tot het stellen van vragen. Pas daarna kan 
de patiënte om toestemming voor het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling 
worden gevraagd. Medisch specialistische richtlijnen kunnen het proces van samen beslissen 
ondersteunen.   
 
Belangrijk is te realiseren dat een richtlijn de kennis over de stand van de wetenschap en praktijk 
bevat ten tijde van het moment van opstellen van de richtlijn.  
Daarnaast hebben richtlijnen vooral een medische inhoud. Ze worden opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen zelf. Externe ontwikkelingen, op politiek of 
maatschappelijk en/of wetgevend vlak (denk bijvoorbeeld aan te aanpassing van de Wkkgz inzake de 
toetsing op substantiële financiële consequenties) worden daarbij niet genegeerd maar zijn bij het 
ontwikkelen niet leidend. Het gaat bij het opstellen van een richtlijn primair om de medische inhoud. 
De richtlijn is goede zorg en blijft daarmee de norm voor het handelen.  
 
Deze richtlijn is opgesteld door de beroepsgroep en geeft adviezen over actieve opvang van 
neonaten bij een korte zwangerschapstermijn. Bestaande abortuswetgeving, van overheidswege 
opgesteld, gaat over het actief beëindigen van een zwangerschap. De wetgeving heeft een ander 
uitgangspunt en behandelt een ander onderwerp. De richtlijn en wetgeving zijn niet met elkaar in 
tegenspraak.  
 
Haalbaarheid en implementatie 
Op dit moment is er tekort aan NICU-verpleegkundigen. Bij een eventuele verschuiving van de 
ondergrens voor het standaard aanbieden van actieve opvang van 24 naar 23 weken zal dit probleem 
potentieel groter worden omdat deze kinderen in het algemeen lang op de NICU opgenomen liggen. 
Daarnaast verdienen deze kinderen vanwege de grote kans op ontwikkelingsproblematiek langdurige 
follow-up op een multidisciplinaire polikliniek (kinderarts, kinderfysiotherapeut en 
kinderpsycholoog); op dit moment zijn er al onvoldoende middelen om hieraan te voldoen, laat staan 
als de groep extreem vroeggeboren kinderen nog groter wordt. Dit dient eerst opgelost te worden 
voordat een verdere verschuiving van de ondergrens haalbaar is.Het verdient ook aandacht om het 
effect op de obstetrische capaciteit in kaart te brengen voor zowel antenatale counseling als voor de 
vaak daarop volgende opname. 
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Aanbevelingen - rationale 
Op basis van bovenstaande gegevens, de ethische discussie tijdens de invitational conference en de 
praktijk in de landen om ons heen stelt de werkgroep voor om in Nederland een zone van extreme 
vroeggeboortete definiëren vanaf een zwangerschapsduur van 23+0 en tot 26+0 weken (zie verslag 
bijeenkomst). Binnen deze zone wordt, op basis van alle factoren samen, een risico inschatting 
gemaakt. Op basis van deze risico inschatting wordt of comfort gerichte zorg geadviseerd (risico 
inschatting: extreem hoog), actieve opvang geadviseerd (risico inschatting: matig-hoog risico) of 
worden samen met ouders zowel actieve opvang en op  comfort gerichte zorg als gelijkwaardige 
opties besproken die beiden als acceptabel worden beschouwd. (risico inschatting: hoog risico)  
 
Hiermee ontstaat er als het ware een zone van gedeelde besluitvorming voor de kinderen met een 
hoog risico binnen de bredere zone van extreme vroeggeboorte. In een deel van deze zone (hoog 
risicozone) is er sprake van een voorkeursgevoelig besluit waarbij met behulp van adequate 
counseling en gedeelde besluitvorming samen met ouders tot de juiste behandeling wordt gekomen 
die het best bij hen past.  
Bovenstaande kan worden samengevat als: 

Extreem hoog risico (>90% overlijden of ernstige ontwikkelingsstoornis):  

• De meeste foetussen < 24 weken zwangerschapsduur 

• Sommige foetussen met een zwangerschapsduur van 24+0 - 24+6 weken met 
ongunstige  individuele factoren 

• Sommige foetussen  25+0 – 25+6 weken zwangerschap met meerdere ongunstige  
individuele factoren 

 
Hoog risico (50-90% overlijden of ernstige ontwikkelingsstoornis):  

• Foetussen van 23+0 – 23+6 weken zwangerschap met meerdere gunstige individuele 
factoren  

• De meeste foetussen  24+0 – 24+6 weken zwangerschap 

• Sommige foetussen  25+0 – 25+6 weken zwangerschap met meerdere ongunstige 
individuele factoren  

 
Matig-hoog risico (<50% overlijden of ernstige ontwikkelingsstoornis):   

• De meeste foetussen  25 + 0 – 25+6 weken zwangerschap 

• Sommige foetussen met een zwangerschap van 24+0 - 24+6 weken met meerdere 
gunstige individuele factoren 

 
Ten eerste is het van belang om een inschatting te maken van de prognose voor het individuele kind 
op basis van de geschatte zwangerschapsduur. Deze inschatting wordt op basis van individuele 
factoren aangepast zoals weergegeven in figuur 1. De systematische literatuuranalyse laat zien dat 
een hoger geboortegewicht, een vrouwelijk geslacht en een éénling zwangerschap leiden tot een 
hogere kans op overleving. Etniciteit lijkt geen voorspellende factor te zijn voor overleving (zie figuur 
1.4). Bespreek het beleid op basis van de inschatting van het risico op een slechte uitkomsten. 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden. 
 
Aanbevelingen 

1. Maak een inschatting van het risico op een slechte uitkomst op basis van 
zwangerschapsduur en individuele factoren (zoals geslacht, geboortegewicht, eenling): 
 
- Extreem hoog risico (> 90% overlijden of ernstige ontwikkelingsstoornis):  

• De meeste foetussen < 24 weken zwangerschapsduur 

• Sommige foetussen met een zwangerschapsduur van 24+0 - 24+6 weken met 
ongunstige  individuele factoren 
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• Sommige foetussen  25+0 – 25+6 weken zwangerschap met meerdere 
ongunstige  individuele factoren 

 
- Hoog risico (50-90% overlijden of ernstige ontwikkelingsstoornis):  

• Foetussen van 23+0 – 23+6 weken zwangerschap met meerdere gunstige 
individuele factoren  

• De meeste foetussen  24+0 – 24+6 weken zwangerschap 

• Sommige foetussen  25+0 – 25+6 weken zwangerschap met meerdere 
ongunstige individuele factoren  

 
- Matig-hoog risico (< 50% overlijden of ernstige ontwikkelingsstoornis):   

• De meeste foetussen  25 + 0 – 25+6 weken zwangerschap 

• Sommige foetussen met een zwangerschap van 24+0 - 24+6 weken met 
meerdere gunstige individuele factoren 

 
2. Idealiter wordt met de op dat moment aanwezige gynaecologen en neonatologen het 

beleid bepaald, gebaseerd op de inschatting van het risico:  
 

• Extreem hoog risico: op comfort gerichte zorg wordt aanbevolen 

• Hoog risico: gedeelde besluitvorming door ouders en artsen (zie punt 3) 

• Matig hoog risico: actieve opvang wordt aanbevolen 
 

3. Bespreek het voorgestelde beleid met de ouders:  
 

• In de ‘hoog risico’-groep dienen zowel op comfort gerichte zorg als actieve opvang 
moreel gelijkwaardige, hoewel emotioneel onvergelijkbare, opties te worden 
besproken. Maak duidelijk dat de voorkeur en waardering van de ouders 
belangrijk is en dat zij een rol spelen in de besluitvorming. De moeder is formeel 
degene die met de arts de keuze maakt. 

• Zwangere vrouwen hebben het recht om bij een zwangerschap < 26 weken 
actieve opvang te weigeren 

• Als het perinatologisch team het risico als ‘extreem hoog’ inschat wordt op 
comfort gerichte zorg aanbevolen en wordt geen actieve opvang aangeboden, 
ook al heeft actieve opvang de voorkeur van de zwangere vrouw of ouders 

• Leg het uiteindelijke besluit schriftelijk vast    
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Module 2 Iatrogene vroeggeboorte: Maternale hypertensieve ziekte en 
foetale groeirestrictie 

 
Uitgangsvraag 
Is het zinvol om actieve neonatale opvang aan te bieden voor 26 weken als er sprake is van foetale 
groeirestrictie en/of maternale hypertensieve ziekte tijdens de zwangerschap, waardoor er reden is 
om de bevalling na te streven? 
 
Inleiding 
Veel voorkomende redenen voor iatrogene vroeggeboorte voor 26 weken zijn maternale 
hypertensieve ziekte en foetale groeirestrictie, al dan niet gecombineerd. Volgens de ISSHP is pre-
eclampsie gedefinieerd als de-novo-hypertensie na 20 weken zwangerschapsduur en/of acute 
nierschade, leverfunctiestoornissen, neurologische symptomen, hemolyse of trombocytopenie en/ of 
foetale groeirestrictie (Brown, 2018). Pre-eclampsie is een complex ziektebeeld dat acuut kan 
verslechteren. Er is geen causale behandeling. Het nastreven van de baring is dan de meest 
aangewezen interventie. Hetzelfde geldt voor foetale groeirestrictie zonder maternale hypertensieve 
ziekte.  
 
Deze module gaat over maternale hypertensie en foetale groeirestrictie bij eenlingzwangerschappen. 
De richtlijn "Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte" uit 2010 ging expliciet over spontane 
vroeggeboorte en gaf geen aanbevelingen ten aanzien van het beleid bij iatrogene vroeggeboorte op 
maternale en/of foetale indicatie. Sinds de implementatie van deze richtlijn wordt er echter ook 
incidenteel actieve neonatale opvang aangeboden bij iatrogene vroeggeboorte zonder dat de 
prognose van kinderen uit deze subgroep bekend is. 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvraag: 

‘Wat is de prognose van kinderen van moeders met pre-eclampsie indien de baring om 
maternale of foetale redenen geïndiceerd was voor 26 weken zwangerschapsduur?’ 

 
PICO 
P:  Kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van 22+0 tot 26+0 weken; 
I:  foetus met FGR (percentielscore < 2.3 of geschat gewicht < 500 gram) en/of foetus van een 

zwangere vrouw met pre-eclampsie; 
C:  foetus met normaal estimated fetal weight (> P10) of estimated fetal weight (EFW) > 500 

gram; 
O:  neonatale mortaliteit, necrotiserende enterocolitis (NEC), peri ventriculaire leukomalacie 

(PVL), bronchopulmonaire dysplasie (BPD), Sepsis, intraventriculaire hemorragie (IVH), 
premature retinopathie (ROP); Lange termijn: cerebrale parese (CP), ontwikkeling: 
neurologisch, motorisch, taal, sociaal, cognitie, globaal.  

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte neonatale mortaliteit een voor de besluitvorming cruciale uitkomstmaat; en 
korte en lange termijn uitkomsten voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases (Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library (via Wiley)) is 
op 29-07-2019 met relevante zoektermen gezocht naar maternale hypertensieve ziekte en foetale 
groeirestrictie bij extreme vroeggeboorte. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 1420 treffers op. Studies werden geselecteerd op 
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grond van de volgende selectiecriteria: extreem vroeggeboren kinderen met een zwangerschapsduur 
< 26 weken, vergelijkend onderzoek waarin kinderen met foetale groeirestrictie (FGR) worden 
vergeleken met kinderen zonder FGR en vergelijkend onderzoek waarin kinderen waarvan de 
moeder zwangerschapshypertensie had (of pre-eclampsie) worden vergeleken met kinderen 
waarvan de moeder geen zwangerschapshypertensie had. Er werd maar één studie gevonden waarin 
expliciet gekeken werd naar foetale groeirestrictie (Gagliardi 2013). De overige studies vergeleken 
kinderen met een voor de zwangerschapsduur laag geboortegewicht (SGA) met kinderen met een 
normaal geboortegewicht  voor de zwangerschapsduur (AGA). Small for gestational age (SGA) kan 
zowel kinderen met foetale groeirestrictie op basis van placenta insufficiëntie omvatten 
(gedocumenteerde foetale groeirestrictie al dan niet met dopplerafwijkingen) als kinderen geboren 
na zwangerschappen zonder placenta insufficiëntie. Op basis van titel en abstract werden in eerste 
instantie 105 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 95 
studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), en 10 studies definitief 
geselecteerd.  
 
Resultaten 
Tien studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse Gagliardi, 2019; Jensen, 2019; Boghossian, 2018; 
McBride, 2018; El Ayoubi, 2016; McBride, 2015; De Jesus, 2013; Gagliardi, 2013; Sameshima, 2010; 
Bartels 2007. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de 
evidencetabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de 
risk-of-biastabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Gagliardi (2019) onderzocht de impact van maternale hypertensie en SGA bij extreem vroeggeboren 
kinderen. De referentie was een groep kinderen van vergelijkbare zwangerschapsduur van moeders 
die geen maternale hypertensie hadden tijdens de zwangerschap. De studie includeerde 12.230 
kinderen die werden geboren tussen een zwangerschapsduur van 23 tot 29 weken. Alleen data van 
kinderen met een zwangerschapsduur < 26 weken werden beschreven. De studie beschreef 
uitkomsten voor subgroepen van kinderen geboren tussen 24 en 25 weken. Patiëntkarakteristieken 
werden niet per subgroep beschreven. De impact van SGA werd onderzocht op de uitkomstmaat: 
mortaliteit. 
 
Jensen (2019) onderzocht de associatie tussen SGA (small for gestational age) en het risico op 
mortaliteit, intra ventriculaire hemorragie, bronchopulmonaire dysplasie en premature retinopathie 
in vergelijking met kinderen zonder SGA bij extreem vroeggeboren kinderen. De studie includeerde 
6708 kinderen die werden geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken. Van de 
6708 kinderen werden 743 kinderen gedefinieerd als extreem vroeggeboren kinderen. SGA werd 
gedefinieerd als een geboortegewicht onder de 10e percentiel. Het gemiddelde geboortegewicht van 
de SGA-groep was 767 gram. Het gemiddelde geboortegewicht van de groep zonder SGA was 1241 
gram. De studie beschreef uitkomsten voor subgroepen van 23 tot 25 weken. Patiënt 
karakteristieken per subgroep werden niet beschreven. De impact van SGA werd onderzocht op de 
volgende uitkomsten: mortaliteit, intra ventriculaire hemorragie, bronchopulmonaire dysplasie en 
premature retinopathie.   
 
Boghossian (2018) onderzocht het relatieve risico op mortaliteit en morbiditeit bij kinderen met SGA 
in vergelijking met kinderen zonder SGA. De studie includeerde 156.587 kinderen die werden 
geboren na een zwangerschapsduur van 22 tot 29 weken. Van de 156.587 kinderen werden 15.581 
kinderen gedefinieerd als extreem vroeggeboren kinderen (< 26 weken). SGA werd gedefinieerd als 
een geboortegewicht minder dan het 10e percentiel en geslacht volgens de intra-uteriene 
referentiecurves. Het gemiddelde geboortegewicht was < 500 gram. Van de 15.581 kinderen werden 
242 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken, 866 kinderen na een 
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zwangerschapsduur van 23 weken, 1760 kinderen na een zwangerschapsduur van 24 weken en 2022 
kinderen na een zwangerschapsduur van 25 weken. De impact van SGA werd onderzocht op de 
volgende uitkomstmaten: mortaliteit, vroeg- en laattijdige sepsis, intra-ventriculaire hemorragie, 
premature retinopathie en bronchopulmonale dysplasie.  
 
McBride (2018) onderzocht het risico op mortaliteit bij extreem vroeggeboren kinderen waarvan de 
moeder hypertensie had in vergelijking met kinderen waarvan de moeder geen hypertensie had. De 
studie includeerde data van 6897 kinderen die werden geboren na een zwangerschapsduur van 22 
tot 29 weken; 4317 moeders hadden maternale hypertensie en 2580 moeders hadden geen 
maternale hypertensie. De studie beschreef ook subgroepen bij een zwangerschapsduur 22 tot 23 en 
24 tot 25 weken. Patiëntkarakteristieken werden niet per subgroep beschreven. De impact van SGA 
werd onderzocht op de volgende uitkomstmaat: mortaliteit.  
 
El Ayoubi (2016) onderzocht de lange-termijn-uitkomsten van SGA bij extreem vroeggeboren 
kinderen op een leeftijd van twee jaar. De studie includeerde data van kinderen die werden geboren 
na een zwangerschapsduur van minder dan 27 weken. SGA werd gedefinieerd als een 
geboortegewicht minder dan het 10e percentiel voor zwangerschapsduur en geslacht volgens de 
intra-uteriene referentiecurves. Van de 322 extreem vroeggeboren kinderen, werden 49 kinderen 
met een laag geboortegewicht (<p10) op twee jaar onderzocht. De gemiddelde zwangerschapsduur 
van deze groep was 25.7±0.53 weken en het gemiddelde geboortegewicht was 660.6±72.3 gram. De 
impact van SGA werd onderzocht op de volgende voor de werkgroep relevante uitkomsten: cerebrale 
parese op twee jaar, globale ontwikkeling (CDQ), grof motorische ontwikkeling, fijn motorische 
ontwikkeling, taalontwikkeling en sociale ontwikkeling.  
 
McBride (2015) onderzocht het risico op mortaliteit bij kinderen waarvan de moeder maternale 
hypertensie had versus kinderen waarvan de moeder geen maternale hypertensie had. De studie 
includeerde 88.275 kinderen die werden geboren na een zwangerschapsduur van 22 tot 30 weken. 
Bij 21.896 kinderen was er sprake van maternale hypertensie en bij 66.379 kinderen was er geen 
sprake van maternale hypertensie. De studie rapporteerde uitkomsten voor subgroepen van 
kinderen geboren na 22 tot 23 weken en 24 tot 25 weken. Patiëntkarakteristieken werden niet per 
subgroep beschreven. De impact van SGA werd onderzocht op de volgende uitkomstmaat: 
mortaliteit.  
 
Gagliardi (2013) onderzocht de impact van FGR (IUGR, gebaseerd op antenatale echoscopische 
bevindigen) en maternale zwangerschapshypertensie bij extreem vroeggeboren kinderen versus 
kinderen met een vergelijkbare zwangerschapsduur zonder FGR en waarvan de moeder geen 
zwangerschapshypertensie had. De studie includeerde data van 2085 kinderen die werden geboren 
met een zwangerschapsduur tussen de 23 en 31 weken. De studie beschreef uitkomsten voor de 
subgroep 24 tot 25 weken. Patiëntkarakteristieken werden niet per subgroep beschreven. De impact 
van FGR en zwangerschapshypertensie werd onderzocht op de volgende uitkomstmaten: mortaliteit, 
intra-ventriculaire hemorragie, peri ventriculaire leukomalacie, bronchopulmonale dysplasie en 
premature retinopathie.  
 
De Jesus (2013) onderzocht het risico op mortaliteit, morbiditeit, groei en neurologische problemen 
bij extreem vroeggeboren kinderen welke al dan niet SGA waren. De studie includeerde data van 
2971 kinderen die werden geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 27 weken. SGA was 
gedefinieerd als een geboortegewicht van minder dan een 10e percentiel en geslacht volgens de 
geslacht specifieke Olson groeicurven. Van de 2971 extreem vroeggeboren kinderen, werden 385 
kinderen met SGA en 2586 kinderen zonder SGA onderzocht. Het gemiddelde geboortegewicht van 
de SGA-groep was 524±76 gram en het gemiddelde geboortegewicht van de groep zonder SGA was 
761.6±149 gram. De impact van SGA werd onderzocht op de volgende voor de werkgroep relevante 
uitkomstmaten: mortaliteit en cerebrale parese.  
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Sameshima (2009) vergelijkt de uitkomsten (mortaliteit en cerebrale parese en mentale retardatie op 
leeftijd van 2 jaar) van 45 kinderen met een geboortegewicht <P10 met 203 kinderen met een 
geboortegewicht >P10. Er werden ook antenatale data verzameld zoals HC en dopplerprofielen. 17 
van de 45 kinderen met een laag geboortegewicht hadden afwijkende dopplerbevindingen. 
De studie rapporteerde uitkomsten voor subgroepen van kinderen geboren na 23, 24, 25 en 26 
weken. Van de 45 kinderen werden 0 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken, 2 
kinderen na een zwangerschapsduur van 23 weken, 3 kinderen na een zwangerschapsduur van 24 
weken, 3 kinderen na een zwangerschapsduur van 25 weken en 6 kinderen na een 
zwangerschapsduur van 26 weken. De impact van SGA (waarvan een deel FGR) werd onderzocht op 
de uitkomstmaat mortaliteit.  
 
Bartels (2007) onderzocht het risico op sepsis (nosocomiale infecties) en necrotiserende enterocolitis 
bij extreem vroeggeboren kinderen met SGA versus kinderen zonder FGR. De studie includeerde data 
van 2918 kinderen die werden geboren na een zwangerschapsduur van 24 tot 28 weken. Van de 
2918 kinderen hadden 392 kinderen SGA en 2526 kinderen AGA. De studie rapporteerde uitkomsten 
voor subgroepen van kinderen na 24, 25 en 26 weken. Patiënt karakteristieken per subgroep werden 
niet beschreven. De impact van SGA werd onderzocht op de volgende uitkomstmaten: sepsis en 
necrotiserende enterocolitis.   
 
Resultaten 
Mortaliteit 
Mortaliteit werd gerapporteerd in acht studies (Boghossian, 2018; De Jesus, 2013; Gagliardi, 2013; 
Gagliardi, 2019; Jensen, 2019; McBride, 2015; McBride, 2018; Sameshima, 2009). Vanwege de 
heterogeniteit in statistische analysemethoden worden de resultaten per studie afzonderlijk 
beschreven.  
 
Boghossian (2018) rapporteerde de impact van SGA op de mortaliteit bij kinderen met een extreme 
vroeggeboorte. Het relatieve risico (RR) van SGA op de mortaliteit was op een zwangerschapsduur 
van 24 weken RR= 1.13 (95%BI 1.36 tot 4.23) bij kinderen die geen antenatale corticosteroïden 
kregen, en RR= 1.10 (95%BI 1.02 tot 1.19, 23 weken) bij kinderen die wel antenale corticosteroïden 
kregen. Het overlijdensrisico was hoger bij kinderen met FGR.   
 
De Jesus (2013) rapporteerde de impact van SGA op de mortaliteit middels een gecorrigeerde Odds-
ratio (OR) bij kinderen met een zwangerschapsduur van 22 tot 27 weken. De OR werd gecorrigeerd 
voor mannelijk geslacht, zwangerschapsduur, gebruik van antenatale corticosteroïden, multipariteit, 
maternaal opleidingsniveau en zwangerschapshypertensie. De gecorrigeerde OR= 3.91 (95% BI= 2.91 
tot 5.25). Het overlijdensrisico was hoger bij kinderen met SGA.   

 
Gagliardi (2013) rapporteerde de impact van hypertensie en FGR op de mortaliteit middels een 
gecorrigeerde OR bij kinderen met een zwangerschapsduur van 23 tot 25 weken. De referentiegroep 
was spontane vroeggeboorte. De OR werd gecorrigeerd voor 2e of 3e-lijns zorg. De gecorrigeerde was 
OR= 1.47 (95% BI= 0.63 tot 3.41). Het overlijdensrisico was hoger bij kinderen met vermoedelijke 
placenta-insufficiëntie (FGR en/of hypertensie) vergeleken met spontane vroeggeboorte.   
 
Gagliardi (2019) heeft de mortaliteit onderzocht van kinderen geboren tussen 24 en 25 weken van 
moeders met hypertensie (MH). Het relatieve risico (RR) op de mortaliteit bij maternale hypertensie 
in de gehele groep was RR= 1.31 (p<0.05) in vergelijking met vrouwen zonder MH. Als werd 
gecorrigeerd voor geboortegewicht, was het relatieve risico (RR) op de neonatale mortaliteit niet-
significant verschillend tussen vrouwen met en zonder MH. Het overlijdensrisico van SGA-kinderen 
wordt dus niet hoger door MH. 
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Jensen (2019) rapporteerde de impact van SGA op de mortaliteit middels een gecorrigeerd 
risicoverschil (RD) bij kinderen met een zwangerschapsduur van 23 tot 25 weken. Het RD werd 
gecorrigeerd voor geslacht van het kind, verzekeringsstatus, keizersnede, multipariteit, prenatale 
zorg, pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie, behandeling met prenatale 
corticosteroïden en breken van de vliezen meer of gelijk aan 18 uur voor de bevalling. De sterfte in 
de SGA-groep van 38% versus 20% in de non-SGA-groep. Het risicoverschil (RD) op mortaliteit tussen 
kinderen met en zonder SGA bij een zwangerschapsduur van 23 tot 25 weken was RD= 0.23 (95% BI= 
0.14 tot 0.31). Het overlijdensrisico is hoger bij kinderen met SGA.  
 
McBride (2015) rapporteerde de impact van maternale hypertensie op de mortaliteit middels een 
gecorrigeerde OR bij kinderen met een zwangerschapsduur van 22 tot 23 en 24 tot 25 weken. De 
ongecorrigeerde OR voor zwangerschapsduur 22 tot 23 weken en 24 tot 25 weken was 0.83 (95%BI 
0.70-0.96) en 1.26 (95%BI 1.17 tot 1.36). Voor de gehele groep is het overlijdensrisico bij maternale 
hypertensie lager in de 22 tot 23 weken groep en hoger in de 24 tot 25 weken groep. 
 
De OR werd gecorrigeerd voor geboortegewicht. De gecorrigeerde OR was 0.55 (95% BI= 0.46 tot 
0.65) voor kinderen met een zwangerschapsduur van 22 tot 23 weken. De gecorrigeerde OR voor 
kinderen met een zwangerschapsduur van 24 tot 25 weken was OR= 0.73 (95% BI= 0.67 tot 0.79). Het 
overlijdensrisico voor kinderen van moeders met maternale hypertensie en een normaal 
geboortegewicht was lager in zowel de 22-23 weken groep als de 24-25 weken groep vergeleken met 
kinderen van moeders zonder hypertensie en een normaal geboortegewicht. 
 
Dit impliceert dat SGA een belangrijker negatief effect heeft op de mortaliteit dan maternale 
hypertensie. Maternale hypertensie alleen verslechtert de uitkomst niet. 
 
McBride (2018) rapporteerde de impact van maternale hypertensie bij de moeder op mortaliteit 
middels een gecorrigeerde OR bij kinderen met een zwangerschapsduur van 22 tot 23 en 24 tot 25 
weken. De OR werd gecorrigeerd voor geboortegewicht, geslacht van het kind, etniciteit van de 
moeder, geboortestatus, blootstelling aan antenatale corticosteroïden, prenatale zorg en 
zwangerschapsduur. De gecorrigeerde OR voor kinderen met een zwangerschapsduur van 22+0-23+6 
weken was OR= 0.23 (95% BI= 0.12 tot 0.45). De gecorrigeerde OR voor kinderen met een 
zwangerschapsduur van 24+0 tot 25+6 weken was OR= 0.68 (95% BI= 0.53 tot 0.87). Het 
overlijdensrisico van SGA-kinderen was lager bij moeders met hypertensie dan bij moeders zonder 
hypertensie. Sameshima (2010) rapporteerde de impact van SGA (incl. een groep FGR) op de 
mortaliteit middels een incidentie van mortaliteit bij kinderen met een zwangerschapsduur van 22, 
23, 24, 25 en 26 weken vergeleken met kinderen met appropriate-for-gestational-age (AGA). Er 
waren geen kinderen geboren met SGA/FGR tussen 22 en 23 weken. De incidentie van mortaliteit 
was 7/15 (47%) voor kinderen met AGA tussen 22 en 23 weken. De incidentie van mortaliteit bij 
kinderen met SGA/FGR was 1/2 (50%) versus 6/25 (24%) voor kinderen met AGA na 23 weken. De 
incidentie van mortaliteit bij kinderen met SGA/FGR was 0/3 (0%) versus 3/27 (11%) voor kinderen 
met AGA na 24 weken. De incidentie van mortaliteit bij kinderen met SGA/FGR was 0/3 (0%) versus 
1/25 (4%) voor kinderen met AGA na 25 weken. De incidentie van mortaliteit was 2/6 (33%) versus 
0/22 (0%) voor kinderen met AGA na 26 weken.  
 
Necrotiserende enterocolitis 
Necrotiserende enterocolitis (NEC) werd gerapporteerd in twee studies (Bartels, 2007; Boghossian, 
2018). Bartels (2007) rapporteerde de impact van SGA op NEC middels een gecorrigeerde OR bij 
kinderen met een zwangerschapsduur van 24, 25 en 26 weken. De OR werd gecorrigeerd voor wijze 
van bevalling, centraal en perifeer veneuze katheter, endotracheale tube, het perinatale centrum, 
grootte van de neonatale intensive care en opnameduur. De gecorrigeerde OR voor kinderen met 
een zwangerschapsduur van 24 weken was OR= 1.55 (95%BI= 0.59 tot 4.06). De gecorrigeerde OR 
voor kinderen met een zwangerschapsduur van 25 weken was OR= 1.02 (95%BI= 0.48 tot 2.19). De 
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gecorrigeerde OR voor kinderen met een zwangerschapsduur van 26 weken was OR= 1.04 (95%BI= 
0.51 tot 2.13). De OR verschilde niet significant tussen kinderen met en zonder SGA. Boghossian 
(2018) rapporteerde geen significant verschil in de kans op NEC in de SGA-groep < 26 weken. 
 
Periventriculaire leukomalacie 
Periventriculaire leukomalacie (PVL) werd gerapporteerd in één studie (Gagliardi, 2013). Gagliardi 
(2013) rapporteerde de impact van FGR op PVL middels een gecorrigeerde OR bij kinderen met een 
zwangerschapsduur van 23 tot 25 weken. De OR werd gecorrigeerd voor geboortecentrum en was 
OR= 1.08 (95% BI= 0.23 tot 5.05). De OR voor PVL verschilde niet significant tussen kinderen met en 
zonder IUGR.   
 
Bronchopulmonaire dysplasie 
Bronchopulmonaire dysplasie (BPD) werd gerapporteerd in drie studies (Jensen, 2019; Gagliardi, 
2013, Boghossian, 2018). Jensen (2019) rapporteerde de impact van SGA op de BPD middels een 
gecorrigeerd risicoverschil (RD) bij kinderen met een zwangerschapsduur van 23 tot 25 weken. Het 
RD werd gecorrigeerd voor geslacht van het kind, verzekeringsstatus, modus partus, meervoudige 
zwangerschap, prenatale zorg, pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie, 
behandeling met prenatale corticosteroïden en breuk van de vruchtwatermembranen meer of gelijk 
aan 18 uur voor de bevalling. De kans op BPD was 83% in de SGA-groep en 69% in de non-SGA-groep. 
Het risicoverschil (RD) op BPD tussen kinderen met en zonder SGA bij een zwangerschapsduur van 23 
tot 25 weken was RD= 0.14 (95% BI= 0.05 tot 0.23). Het risico op BPD was hoger bij kinderen met 
SGA. Gagliardi (2013) rapporteerde de impact van FGR op BPD middels een gecorrigeerde OR bij 
kinderen met een zwangerschapsduur van 23 tot 25 weken. De OR werd gecorrigeerd voor 2e of 3e-
lijns zorg en was OR= 1.83 (95% BI= 0.60 tot 5.54). Er was geen verschil tussen de kinderen met en 
zonder FGR. Boghossian (2018) rapporteerde een RR van 1.84 (95% 1.30-2.60) op BPD in de SGA-
groep. De kans op BPD was hoger in de SGA-groep van 23 tot 27 weken. 

 
Sepsis 
Sepsis werd gerapporteerd in twee studies (Bartels, 2007; Boghossian, 2018). Vanwege de 
heterogeniteit in de statistische analysemethoden worden de resultaten per studie beschreven. 
Bartels (2007) rapporteerde de impact van SGA op sepsis middels een gecorrigeerde OR bij kinderen 
met een zwangerschapsduur van 24, 25 en 26 weken. De OR werd gecorrigeerd voor wijze van 
bevalling, centraal en perifeer veneuze katheter, endotracheale tube, het perinatale centrum, 
grootte van de neonatale intensive care en opnameduur. De gecorrigeerde OR voor kinderen met 
een zwangerschapsduur van 24 weken was OR= 1.85 (95% BI= 1.45 tot 2.35). De gecorrigeerde OR 
voor kinderen met een zwangerschapsduur van 25 weken was OR= 2.01 (95% BI= 1.46 tot 2.77). De 
gecorrigeerde OR voor kinderen met een zwangerschapsduur van 26 weken was OR= 1.83 (95% BI= 
1.44 tot 2.31). Het risico op sepsis was hoger bij kinderen met SGA. Boghossian (2018) rapporteerde 
de impact van IUGR op late-onset sepsis bij kinderen met SGA versus kinderen zonder SGA. Het 
relatieve risico (RR) van SGA op laattijdige sepsis was RR= 1.32 (95%BI 1.05 tot 1.66, 26 weken). Het 
risico op laattijdige sepsis was hoger bij kinderen met SGA.   
 
Intraventriculaire hemorragie 
Intraventriculaire hemorragie (IVH) werd gerapporteerd in drie studies (Jensen, 2019; Boghossian, 
2018; Gagliardi, 2013). Vanwege de heterogeniteit in de statistische analysemethoden worden de 
resultaten per studie beschreven. Jensen (2019) rapporteerde de impact van SGA op de IVH middels 
een gecorrigeerd risicoverschil bij kinderen met een zwangerschapsduur van 23 tot 25 weken. Het RD 
werd gecorrigeerd voor geslacht van het kind, verzekeringsstatus, keizersnede, multipariteit, 
prenatale zorg, pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie, behandeling met 
prenatale corticosteroïden en breken van de vliezen meer of gelijk aan 18 uur voor de bevalling. De 
kans op IVH was 15% in de SGA-groep en 15,6% in de non-SGA-groep. Het risicoverschil (RD) op IVH 
was niet significant. Het risico op IVH was niet verhoogd bij kinderen met SGA. Boghossian (2018) 
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rapporteerde de impact van SGA op IVH bij kinderen met een zwangerschapsduur 24 tot 25 weken. 
Het relatieve risico (RR) van SGA op IVH was RR= 0.63-0.72 (95%BI 0.41 tot 0.99, 24 tot 25 weken). 
Het risico op IVH was lager bij kinderen met SGA. Gagliardi (2013) rapporteerde de impact van FGR 
op IVH middels een gecorrigeerde OR bij kinderen met een zwangerschapsduur van 23 tot 25 weken. 
De OR werd gecorrigeerd voor 2e of 3e-lijns zorg. De gecorrigeerde OR was 0.22 (95% BI= 0.05 tot 
0.98). De kans op IVH was lager bij kinderen met FGR.  
 
Premature retinopathie 
Premature retinopathie (ROP) werd gerapporteerd in drie studies (Jensen, 2019; Boghossian, 2018; 
Gagliardi, 2013). Vanwege de heterogeniteit in de statistische analysemethoden worden de 
resultaten per studie beschreven. Jensen (2019) rapporteerde de impact van SGA op de ROP middels 
een gecorrigeerd risicoverschil bij kinderen met een zwangerschapsduur van 23 tot 25 weken. Het RD 
werd gecorrigeerd voor geslacht van het kind, verzekeringsstatus, keizersneden, multipariteit, 
prenatale zorg, pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie, behandeling met 
prenatale corticosteroïden en breuk van de vruchtwatermembranen meer of gelijk aan 18 uur voor 
de bevalling. De kans op ROP was 28% in de SGA-groep en 17% in de non-SGA-groep. Het 
risicoverschil (RD) op ROP tussen kinderen met en zonder SGA bij een zwangerschapsduur van 23 tot 
25 weken was RD= 0.13 (95% BI= 0.03 tot 0.13). Het risico op ROP is hoger bij kinderen met SGA. 
Boghossian (2018) rapporteerde de impact van SGA op ROP bij kinderen met SGA versus kinderen 
zonder SGA. Het relatieve risico (RR) van SGA op ROP was RR= 1.53 (95%BI 1.21 tot 1.95, 24 weken). 
Het risico op ROP is hoger bij kinderen met SGA. Gagliardi (2013) rapporteerde de impact van FGR op 
ROP (graad 3 tot 4) middels een gecorrigeerde OR bij kinderen met een zwangerschapsduur van 23 
tot 25 weken. De OR werd gecorrigeerd voor 2e of 3e lijns zorg. De gecorrigeerde OR= 0.81 (95% BI= 
0.22 tot 2.97). Het risico op ROP verschilde niet tussen de groepen. 
 
Cerebrale parese 
Cerebrale parese (CP) werd gerapporteerd in twee studies (De Jesus, 2013; El Ayoubi, 2016). 
Vanwege de heterogeniteit in de statistische analysemethoden worden de resultaten per studie 
beschreven.  
 
De Jesus (2013) rapporteerde de impact van SGA op CP middels een gecorrigeerde OR bij kinderen 
met een zwangerschapsduur van 22 tot 27 weken. De OR werd gecorrigeerd voor mannelijk geslacht, 
zwangerschapsduur, gebruik van antenatale corticosteroïden, multipariteit, maternaal 
opleidingsniveau en zwangerschapshypertensie. De gecorrigeerde OR= 2.55 (95% BI= 1.69 tot 3.86). 
Het risico op CP was hoger bij kinderen met SGA. 
 
El Ayoubi (2016) rapporteerde de impact van SGA op CP middels een gecorrigeerde OR bij kinderen 
met een zwangerschapsduur van 24 en 25 weken. De OR werd gecorrigeerd voor perinatale factoren, 
sociale factoren, geboortejaar en neonatale morbiditeit (BPD en IVH-PVL). De gecorrigeerde OR voor 
kinderen met een zwangerschapsduur van 24 weken was OR= 1.6 (95% BI= 0.3 tot 7.3). De 
gecorrigeerde OR voor kinderen met een zwangerschapsduur van 25 weken was OR= 0.1 (95% BI= 
0.01 tot 1.2). De OR’s voor CP verschilde niet tussen kinderen met en zonder SGA.  
 
Gecorrigeerde globale ontwikkelingsquotiënt  
Het gecorrigeerde globale ontwikkelingsquotiënt (GCDQ) werd gerapporteerd in één studie (El 
Ayoubi, 2016). El Ayoubi (2016) rapporteerde de impact van SGA op GCDQ middels een 
gecorrigeerde Beta-coëfficiënt (β) bij kinderen met een zwangerschapsduur van 24 tot 26 weken. De 
β-coëfficiënt werd gecorrigeerd voor perinatale factoren, sociale factoren, geboortejaar en neonatale 
morbiditeit. De gecorrigeerde β-coëfficiënt voor kinderen met een geboortegewicht <p10 was β= -
4.2 (p=0.017). Er werd een lagere GCDQ gevonden in de SGA-groep. 
 
Ontwikkeling van motorische vaardigheden (grof en fijn) 
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Ontwikkeling van motorische vaardigheden werd gerapporteerd in één studie (El Ayoubi, 2016). 
Motorische ontwikkeling werd opgedeeld in grof motorische ontwikkeling en fijne motorische 
ontwikkeling (op tweejarige leeftijd).     
 
Grof motorische ontwikkeling 
El Ayoubi (2016) rapporteerde de impact van SGA op de ontwikkeling van grof motorische 
vaardigheden middels een gecorrigeerde Beta-coëfficiënt (β) bij kinderen met een 
zwangerschapsduur van 24 tot 26 weken. De β-coëfficiënt werd gecorrigeerd voor perinatale 
factoren, sociale factoren, geboortejaar en neonatale morbiditeit. De gecorrigeerde β-coëfficiënt 
voor kinderen met een geboortegewicht <p10 was β= -4.3 (p= n.s.). Het risico op een verminderde 
ontwikkeling van grof motorische vaardigheden verschilde niet tussen kinderen met en zonder SGA. 
 
Fijn motorische ontwikkeling 
El Ayoubi (2016) rapporteerde de impact van SGA op de ontwikkeling van fijn motorische 
vaardigheden middels een gecorrigeerde Beta-coëfficiënt (β) bij kinderen met een 
zwangerschapsduur van 24 tot 26 weken. De β-coëfficiënt werd gecorrigeerd voor perinatale 
factoren, sociale factoren, geboortejaar en neonatale morbiditeit. De gecorrigeerde β-coëfficiënt 
voor kinderen met een geboortegewicht <p10 was β= -4.1 (p=n.s.). Het risico op een verminderde 
ontwikkeling van fijn motorische vaardigheden verschilde niet tussen kinderen met en zonder SGA.  
 
Ontwikkeling van taalvaardigheden 
Ontwikkeling van taalvaardigheden werd gerapporteerd in één studie (El Ayoubi, 2016). El Ayoubi 
(2016) rapporteerde de impact van SGA op de ontwikkeling van taalvaardigheden middels een 
gecorrigeerde Beta-coëfficiënt (β) bij kinderen met een zwangerschapsduur van 24 en 26 weken. De 
β-coëfficiënt werd gecorrigeerd voor perinatale factoren, sociale factoren, geboortejaar en neonatale 
morbiditeit. De gecorrigeerde β-coëfficiënt voor kinderen met een geboortegewicht <p10 was β= -
3.8 (p=n.s.). Het risico op een verminderde ontwikkeling van de taalvaardigheid verschilde niet 
tussen kinderen met en zonder SGA. 
 
Ontwikkeling van sociale vaardigheden 
Ontwikkeling van sociale vaardigheden werd gerapporteerd in één studie (El Ayoubi, 2016). 
 
El Ayoubi (2016) rapporteerde de impact van SGA op de ontwikkeling van sociale vaardigheden 
middels een gecorrigeerde Beta-coëfficiënt (β) bij kinderen met een zwangerschapsduur van 24 en 
26 weken. De β-coëfficiënt werd gecorrigeerd voor perinatale factoren, sociale factoren, 
geboortejaar en neonatale morbiditeit. De gecorrigeerde β-coëfficiënt voor kinderen met een 
geboortegewicht <p10 was β= -6.3 (p= <0.01). Het risico op een verminderde ontwikkeling van de 
sociale vaardigheden was groter voor kinderen met SGA. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
- De bewijskracht voor de uitkomstmaat mortaliteit is afkomstig van observationeel onderzoek 

en start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd gezien beperkingen in de 
onderzoeksopzet (risk of bias door confounding). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat necrotiserende enterocolitis is afkomstig van 
observationeel onderzoek en start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en imprecisie (brede 
betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat peri ventriculaire leukomalacie is afkomstig van 
observationeel onderzoek en start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en imprecisie (brede 
betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 
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- De bewijskracht voor de uitkomstmaat bronchopulmonaire dysplasie is afkomstig van 
observationeel onderzoek en start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en imprecisie (brede 
betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat sepsis is afkomstig van observationeel onderzoek en 
start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd gezien beperkingen in de 
onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en imprecisie (brede 
betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat intra ventriculaire hemorragie is afkomstig van 
observationeel onderzoek en start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en imprecisie (brede 
betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat premature retinopathie is afkomstig van observationeel 
onderzoek en start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en imprecisie (brede 
betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat cerebrale parese is afkomstig van observationeel 
onderzoek en start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en imprecisie (brede 
betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat gecorrigeerde globale ontwikkelingsquotiënt is 
afkomstig van observationeel onderzoek en start daarom op laag. De bewijskracht is met één 
niveau verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en 
imprecisie (brede betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat motorische vaardigheden (grof en fijn) is afkomstig van 
observationeel onderzoek en start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en imprecisie (brede 
betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat ontwikkeling van taalvaardigheden is afkomstig van 
observationeel onderzoek en start daarom op laag. De bewijskracht is met één niveau verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias door confounding) en imprecisie (brede 
betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer laag’. 

- De bewijskracht voor de uitkomstmaat ontwikkeling van  
- Sociale vaardigheden is afkomstig van observationeel onderzoek en start daarom op laag. De 

bewijskracht is met één niveau verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias 
door confounding) en imprecisie (brede betrouwbaarheidsinterval). De bewijskracht is ‘zeer 
laag’. 

 
Conclusies 
Mortaliteit 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA (met of zonder FGR) een hoger risico 
hebben op overlijden dan kinderen zonder SGA.  
 
Bronnen: (Jensen, 2019; Boghossian, 2018; De Jesus, 2012; Gagliardi, 2013; 
Gagliardi, 2019; McBride, 2015; McBride, 2018; Sameshima, 2009)  

 
 
Necrotiserende enterocolitis 
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Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA een hoger risico hebben op NEC dan 
kinderen zonder SGA.  
 
Bronnen: (Bartels, 2007)  

 
 
Periventriculaire leukomalacie  

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA een hoger risico hebben op PVL dan 
kinderen zonder SGA.  
 
Bronnen: (Gagliardi, 2013)  

 
Sepsis 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA een hoger risico hebben op sepsis dan 
kinderen zonder SGA. 
 
Bronnen: (Bartels, 2007; Boghossian, 2018) 

 
 
Intraventriculaire hemorragie 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA (met of zonder FGR) een hoger risico 
hebben op IVH dan kinderen zonder SGA.  
 
Bronnen: (Jensen, 2019; Boghossian, 2018; Gagliardi, 2013)  

 
 
Premature retinopathie 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA (met of zonder FGR) een hoger risico 
hebben op premature retinopathie dan kinderen zonder SGA.  
 
Bronnen: (Jensen, 2019; Boghossian, 2018; Gagliardi, 2013)  

 
 
Cerebrale parese 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA een hoger risico hebben op CP dan 
kinderen zonder SGA.  
 
Bronnen: (De Jesus, 2012; El Ayoubi, 2016)  

 
 
Gecorrigeerde globale ontwikkelingsquotiënt 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA een hoger risico op een globale 
ontwikkelingsachterstand hebben dan kinderen zonder SGA.  
 
Bronnen: (El Ayoubi, 2016)  
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Ontwikkeling van motorische vaardigheden (grof en fijn) 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA een hoger risico op een motorische 
ontwikkelingsachterstand hebben dan kinderen zonder SGA.  
 
Bronnen: (El Ayoubi, 2016) 

 
 
Ontwikkeling van taalvaardigheden 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA een hoger risico op een verminderde 
taalvaardigheid hebben dan kinderen zonder SGA.  
 
Bronnen: (El Ayoubi, 2016)  

 
 
Ontwikkeling van sociale vaardigheden 

Zeer laag 

GRADE 

Het is onzeker of kinderen met SGA een hoger risico op een verminderde 

sociale ontwikkeling hebben dan kinderen zonder SGA.  

 

Bronnen: (El Ayoubi, 2016)  

 
 
Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
 
De kwaliteit van de literatuur over de kans op (gezonde) overleving van kinderen met foetale 
groeirestrictie (FGR) die bovendien extreem vroeg, na een zwangerschapsduur van 24 tot 26 weken, 
worden geboren is beperkt. De meeste geselecteerde studies onderzoeken de neonatale uitkomsten 
van kinderen met een laag geboortegewicht (SGA) en focussen niet op zwangerschappen waarbij 
antenataal placentainsufficientie aannemelijk was (afbuigende groei, AC of EFW <P3 cq <P10, 
afwijkend dopplerpatroon al dan niet in combinatie met PIH), terwijl juist deze zwangeren een keuze 
moeten maken tussen comfort care en actief beleid. 
 
In de literatuur worden de termen small for gestational age (SGA) en intra-uteriene cq (nieuwere 
term) foetale groeirestrictie (IUGR/ FGR) niet consistent gebruikt. IUGR en FGR hebben betrekking op 
placenta insufficiëntie en duiden aan dat de foetus zijn groeipotentiaal niet bereikt. De intra-uteriene 
groeicurve is gekenmerkt door groeirestrictie c.q. afbuigende groei met of zonder afwijkende 
dopplermetingen. SGA geeft de relatie weer tussen foetaal of neonataal gewicht ten opzichte van 
normaalwaarden op het moment van de meting, bijv. (geschat) gewicht <P10 of <2SD. Bij het 
schrijven van deze module is ervoor gekozen om de nomenclatuur van het artikel over te nemen. De 
prognose van deze kinderen kan verschillend zijn waarbij het onderscheid tussen SGA en IUGR/FGR 
in individuele gevallen niet te maken is. 
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Figuur1. Verschil IUGR (FGR) en SGA (NVOG richtlijn FGR, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bewijskracht van de literatuur wordt als zeer laag ingeschat. De reden hiervoor is dat er wel 
cohortstudies, maar geen RCT’s beschikbaar zijn. Dit heeft ermee te maken dat er geen interventie, 
maar de conditie FGR wordt onderzocht. De literatuur is dermate inhomogeen dat het nog niet 
mogelijk is om een meta-analyse te maken op de uitkomst mortaliteit. 
 
Samenvattend hebben kinderen met een laag geboortegewicht (SGA) cq foetale groeirestrictie (FGR) 
die na een zwangerschapsduur van 24 tot 26 weken worden geboren mogelijk een verhoogd 
overlijdensrisico ten opzichte van kinderen met een normaal geboortegewicht voor deze termijn. 
Daarnaast lijkt de kans op BPD, sepsis, globale ontwikkelingsachterstand en beperkte sociale 
ontwikkeling verhoogd. Uit de literatuur blijkt geen verhoogd risico op NEC en PVL, motorische en 
taalontwikkeling. Het risico op IVH zou zelfs lager kunnen zijn bij kinderen met FGR. Maternale 
hypertensie heeft geen negatief effect op de perinatale uitkomst.  
De gevonden informatie is klinisch relevant en toepasbaar. 
 
Verdere overwegingen 
Een prospectieve multicenter studie (Baschat 2007) presenteert wel specifiek de neonatale 
uitkomsten voor zwangerschappen met FGR (n=604, geboorte tussen 24 en 32+6). Deze studie werd 
niet geselecteerd omdat het geen vergelijkend onderzoek betreft (met een groep zonder FGR). Er 
worden prevalenties per zwangerschapsduur gepresenteerd. 37 kinderen werden geboren na een 
zwangerschapsduur tussen 24 en 25+6. Er overleefden 2 van 16 (12.5%) 24-wekers en 9 van 21 
(42,9%) 25-wekers. De kans op gezonde overleving (geen major handicaps) was ongeveer 30% bij 25 
weken. Er werd een significant verband aangetoond tussen zwangerschapsduur en overleving, vooral 
onder de 27 weken. De kans op gezonde overleving werd bepaald door zwangerschapsduur, 
geboortegewicht, 5’ Apgar score, nul-flow of reversed flow in de arteria umbilicalis en forward of 
absent/reversed flow in de ductus venosus. 
 

https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/08/NVOG-richtlijn-FGR-2017-definitief-incl.-aanpassingen-Doppler-ACM-aug.-2018.pdf
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Een meta-analyse vergelijkt de cognitieve uitkomsten van te vroeg of extreem te vroeg geboren 
kinderen met á terme geborenen op vijfjarige leeftijd (Twilhaar 2018). Over de gehele groep hadden 
vroeggeboren kinderen een lagere intelligentie coëfficiënt vergeleken met à terme geborenen (IQ 
0.86-SD lager (95% BI, -0.94 tot -0.78, p< 0.01). Ook in deze studie werd de invloed van SGA (en niet 
FGR) op de cognitieve functie onderzocht. SGA was niet significant geassocieerd met cognitieve 
beperkingen. De cruciale risicofactor voor de cognitieve uitkomst was bronchopulmonale dysplasie, 
een aandoening die bij kinderen met een laag geboortegewicht in combinatie met extreme 
vroeggeboorte juist vaker voorkomt (IQ 0.55-SD lager zonder BPD, IQ 1.55-SD lager met BPD). Ook 
deze studie werd niet geselecteerd omdat het geen vergelijkend onderzoek betreft tussen SGA/FGR 
en AGA. 
 
Specifieke literatuur over de neonatale uitkomsten in Nederland voor de FGR-groep is niet 
beschikbaar.  
 
Counseling van de zwangere en haar partner 
 

Concluderend zijn de neonatale uitkomsten van kinderen met FGR of SGA duidelijk slechter dan 
voor AGA-kinderen. Antenataal suspecte foetale groeirestrictie leidt mogelijk tot nog slechtere 
uitkomsten dan SGA maar bewijs hiervoor ontbreekt. Naast FGR hebben andere factoren, zoals 
corticosteroïden, geslacht, meerlingzwangerschap, etniciteit, sociaaleconomische status van de 
ouders en infectie en het postnataal beloop (o.a. BPD) invloed op de uitkomst. FGR is geassocieerd 
met een hoog risico voor een slechte perinatale uitkomst. 
 
Er is voor gekozen om geen advies te geven ten aanzien van een absolute ondergrens voor het 
geschatte foetaal gewicht op het moment van counseling gezien de beperkingen van echoscopische 
gewichtsschatting. De betrouwbaarheid van de echodiagnostiek kan bij ernstige FGR negatief worden 
beïnvloed. Bij gewichtsschattingen onder de 500g is het aan neonatologisch team om in te schatten 
of er sprake is van een reële kans op levensvatbaarheid en in hoeverre neonatale zorg technisch 
mogelijk is. In geval van maternale morbiditeit zoals hypertensie is het aan het obstetrisch team om 
in te schatten of het verantwoord is om de zwangerschap te continueren.  
 
Het is te overwegen om de te verwachten uitkomsten van een volgende zwangerschap mee te 
nemen in de counseling. Er is geen gestructureerde search gedaan naar de herhalingskans van 
placenta insufficiëntie (PIH, PE, FGR). Er is een herhalingskans in een volgende zwangerschap, waarbij 
de bevalling doorgaans bij een latere zwangerschapsduur plaatsvindt dan in de index zwangerschap 
waardoor de perinatale uitkomsten beter zijn (van Rijn 2006, Hernandez Diaz 2009). 
 

 
Kosten (middelenbeslag)  
Er is geen kosten-baten analyse voor deze uitgangsvraag beschikbaar. Actieve neonatale opvang in 
deze groep leidt tot meer levende kinderen, waarbij een deel van deze kinderen mogelijk meer kans 
op hebben op een globale en sociale ontwikkelingsachterstand.  
 
Bovenstaande gaat waarschijnlijk gepaard met hogere zorg- en maatschappelijke kosten. De 
(ethische) vraag of actieve neonatale opvang van FGR-kinderen deze (extra) middelen waard is kan 
niet beantwoord worden. 
 
Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders 
De acceptatie van een op overleving gerichte behandeling van extreem vroeggeboren FGR-kinderen 
raakt ethische aspecten en zal worden beïnvloed door overtuigingen van zorgverleners, ouders en 
andere stakeholders. Dit was ook al het geval toen de grens voor actieve neonatale opvang in 2010 
werd verlegd van 25 naar 24 weken. Het inzichtelijk maken van de perinatale uitkomsten, de 
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zorgvraag van ouders en de veranderde inzichten van zorgverleners waren toen de aanleiding voor 
het aanpassen van het beleid. Ziektekostenverzekeraars zijn in deze ontwikkeling meegegaan. Indien 
er een vergelijkbare ontwikkeling plaatsvindt omtrent de acceptatie van actieve behandeling van de 
in deze uitgangsvraag beschreven hoog-risicogroep van FGR-kinderen, is te verwachten dat er bij de 
relevante stakeholders draagvlak ontstaat om deze keuze aan ouders voor te leggen. 
 
Haalbaarheid en implementatie 
Neonatale opvang voor kinderen met FGR tussen 24 en 26 weken is nu al standaard zorg. In de 
huidige situatie benutten we in Nederland vrijwel de maximale NICU-capaciteit. De opvang wordt 
met regelmaat belemmerd door plaatsgebrek op de regionale NICU’s. Dit leidt tot antenatale 
overplaatsingen tussen NICU-centra, hetgeen hogere zorgkosten met zich meebrengt, onveilige 
situaties oplevert en stress geeft bij ouders en zorgverleners. Het plaatsgebrek wordt veroorzaakt 
door een structureel tekort aan NICU-verpleegkundigen, waardoor niet alle NICU-bedden benut 
worden. Hetzelfde geldt in mindere mate voor O&G-verpleegkundigen en de beschikbaarheid van 
OHC-bedden. Aan de andere kant is vroeggeboorte bij FGR-kinderen vaak iatrogeen, waardoor 
antenatale overplaatsing naar een perinatologisch centrum goed mogelijk is.  
 
De opvang van extreem premature pasgeborenen met FGR is technisch uitdagender dan van AGA-
pasgeborenen van deze termijn. Ook moeten de technische benodigdheden hierop aangepast zijn en 
moet het personeel voldoende geschoold zijn. Daarnaast moet er acceptatie zijn bij alle betrokken 
zorgverleners om deze patiëntengroep actief (gericht op overleving) te behandelen. Deze acceptatie 
is nu niet vanzelfsprekend. Dit heeft er mee te maken dat extreem vroeggeboren FGR-kinderen 
langdurig zijn opgenomen op de NICU en de behandeling gaat vaak gepaard met lichamelijke pijn en 
lijden. De acceptatie van deze behandeling raakt ethische aspecten en zal worden beïnvloed door 
overtuigingen van zorgverleners en ouders. 
 
Aanbeveling - rationale 
De aanbevelingen uit de richtlijn extreme vroeggeboorte uit 2010 waren gebaseerd op de 
zwangerschapsduur. De prognose van te vroeg geboren kinderen is echter afhankelijk van multipele 
factoren. Een risicomodel, gebaseerd op deze multipele factoren, is daarom van meerwaarde en doet 
recht aan de complexe situatie waarin ouders en zorgverleners zich bevinden. Uit de gevonden 
literatuur blijkt unaniem dat foetale groeirestrictie de perinatale uitkomsten verslechtert. Maternale 
hypertensie daarentegen verslechtert de perinatale prognose niet.  
 
De bewijskracht van de literatuur omdat de resultaten bij gebrek aan RCT’s afkomstig zijn van 
observationeel onderzoek. Aan de andere kant is voor deze onderzoeksvraag een RCT ook geen 
haalbare opzet. De gevonden resultaten wijzen in de dezelfde richting en komen ook overeen met de 
klinische inschatting van de prognose van deze patiëntengroep. Foetale groeirestrictie is daarmee 
een belangrijke factor die de prognose verslechtert. 
 
Aanbevelingen 
 

Neem foetale groeirestrictie als één van de factoren mee in de risico inschatting voor de 
keuze tussen actieve opvang of comfort care op het moment dat de bevalling nagestreefd 
moet worden vanwege foetale groeirestrictie en/of maternale hypertensie.  
(zie figuur 1) 
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Module 3 Zorg rondom ouders 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de optimale manier om ouders te betrekken in het beslissingsproces?  
 
Inleiding  
Bij dreigende vroeggeboorte moet door ouders en behandelaars, in onzekerheid, een keuze worden 
gemaakt tussen ernstig lijden en zeer waarschijnlijk een leven met ernstige beperkingen enerzijds en 
een vrijwel zeker overlijden anderzijds. De KNMG raadt aan medische beslissingen rond het 
levenseinde bij pasgeborenen te nemen volgens de principes van de gezamenlijke besluitvorming 1. 
Gezamenlijke besluitvorming is een uitwerking van het informed consent principe en is gebaseerd op 
wederzijds respect en vertrouwen en op wederzijdse deelneming in de behandeling. Gezamenlijke 
besluitvorming is een continu en dynamisch proces waarin zorgverlener en ouders, elk met hun eigen 
achtergrond en vaardigheden, vanaf het begin gezamenlijk overleggen en beslissen over het beste 
dat bij hen en de pasgeborene past.  
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag ‘Wat is de optimale manier om ouders te betrekken in het beslissingsproces’ te 
kunnen beantwoorden is er geen systematische literatuuranalyse verricht, maar heeft de 
richtlijncommissie gekozen voor een door Rosa Geurtzen et al uitgevoerde enquete. (2019)2,3,4. 
 
Besluitvorming 
In de uitvoering moet er prenatale counseling plaatsvinden in een gesprek van gynaecoloog en 
neonatoloog met de ouders. Tijdens deze prenatale counseling bespreken de artsen de twee 
behandelmogelijkheden: (1) actieve opvang met intensieve zorgmaatregelen waarbij de uitkomst 
voor het kind onzeker is en (2) comfort care bij de beslissing om het kind te laten overlijden. Door 
Rosa Geurtzen et al. (2019) is een Keuzehulp ontwikkeld om gynaecoloog en neonatoloog in hun 
dagelijkse praktijk te ondersteunen bij deze prenatale counseling. Deze Keuzehulp bevat 
aanbevelingen met betrekking tot verschillende onderdelen van counseling: de organisatie, de 
manier van besluitvorming, de inhoud van het gesprek en de stijl van het gesprek. 
 
Inhoud van het gesprek 
Het gesprek verloopt in een aantal stappen. In de eerste stap maken de artsen duidelijk dat er bij 
deze jonge termijn (23 tot 26 weken zwangerschapsduur) een beslissing is te nemen waarin de 
inbreng van de ouders belangrijk is. In de tweede stap leggen de artsen beide gelijkwaardige opties 
(actieve opvang en comfort care) en hun gevolgen uit. In de derde stap onderzoeken ouders en 
artsen wat de wensen en zorgen van de ouder(s) zijn en wat voor deze ouders belangrijk is. De artsen 
spreken hun steun uit ongeacht de keuze van de ouders. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat 
er geen goede of foute beslissing bestaat, maar dat beide opties gelijkwaardig zijn. Als vierde stap 
moeten de artsen bespreken hoe de ouders een beslissing willen nemen: zelf beslissen of de arts in 
hun geest laten beslissen? Sommige ouders willen graag een heel actieve rol en zelf beslissen, 
anderen vinden het moeilijk om zelf de beslissing te nemen. Tenslotte spreken artsen en ouder(s) 
een vervolg(gesprek) af. 
 
Daarnaast is er vaak meer informatie gewenst over actieve opvang en/of comfort care. 
  



52 
Conceptmodules Perinataal beleid bij de richtlijn Extreme vroeggeboorte 
Commentaarfase oktober 2021 

Bij actieve opvang:  
• Geef concrete informatie over de gang van zaken bij opvang bij de geboorte zoals: het kind 

gaat direct door naar de artsen, kan opgevangen worden in een zak, krijgt ondersteuning bij de 
ademhaling, krijgt een infuus, et cetera. 

• Bespreek de risico’s op problemen met de ademhaling, het risico op complicaties zoals een 
hersenbloeding en het risico op levensbedreigende infecties. 

 
Bij comfort care: 
• Geef concrete informatie over wat er gebeurt en benoem met name de volgende punten: het 

kind mag bij de moeder blijven, er is tijdens het overlijden van het kind een actieve houding 
die gericht is op het comfort van het kind en de begeleiding van de ouder(s). 

• Leg uit dat hun kind levend geboren kan worden. 
• Informeer over mogelijkheden voor het maken van herinneringen. 
 
Stijl van het gesprek 
De ouders worden meestal overvallen en ze moeten in korte tijd veel verwerken en veel, moeilijke 
beslissingen nemen. Voor de ouders dit een zeer emotionele periode. De spanning is hoog en 
daarom is het belangrijk dat de ouders optimale steun van de artsen krijgen.  
 
Belangrijk is dat de artsen een samenvatting maken over wat is besproken en dat zij controleren of 
de ouders hebben begrepen wat er is verteld. 
 
Manu Keirse heeft, in het kader van rouwverwerking, het volgende beeld genoemd 5: “Tijdens het 
gesprek lopen arts en ouders in de Dorpstraat. Vanaf het moment van de slechte boodschap loopt de 
arts, empathisch en zorgvuldige formulerend, verder door in de Dorpstraat, maar lopen de ouders in 
de Kerkstraat. Voordat zij samen verder gaan, moeten ze elkaar eerst weer opzoeken en vinden.” 
 
Aanbevelingen 

Betrek ouders in het beslissingsproces over wel of niet actieve opvang bij extreme 
vroeggeboorte met behulp van gedeelde besluitvorming. 

 

Bespreek in een gezamenlijk gesprek met een gynaecoloog en neonatoloog en ouders dat 
er, afhankelijk van het voorgestelde beleid ahv de risico-inschatting genoemd in module 1,  
twee opties zijn, ‘Actieve opvang’ en ‘Op comfort gerichte zorg’, zodat duidelijk is dat er een 
keuze te maken is met betrekking tot het beleid rondom de geboorte bij deze 
zwangerschapsduur (actieve opvang of comfort gerichte zorg).  
 
Gebruik daarbij eventueel de online keuzehulp vroeggeboorte.* 
 
*Keuzehulp is ontwikkeld voor actieve opvang 24+0 tot 25+0 weken 
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Module 4 Intra-uteriene verwijzing bij extreme vroeggeboorte 
 
Uitgangsvraag 
Vanaf welke zwangerschapsduur wordt bij dreigende vroeggeboorte intra-uteriene verwijzing naar 
een perinatologisch centrum geadviseerd? 
 
Aanbevelingen 

De werkgroep adviseert om counseling in een perinatologisch centrum aan te bieden vanaf 
22 wk in overleg met het centrum. 

 

De werkgroep adviseert om zwangeren met een dreigende extreme vroeggeboorte vanaf 
een zwangerschapsduur van 23 4/7 weken over te plaatsen naar een perinatologisch 
centrum.  

 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/perinataal_beleid_bij_extreme_vroeggeboorte/intra-
uteriene_verwijzing_bij_vroeggeboorte.html. 
  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/perinataal_beleid_bij_extreme_vroeggeboorte/intra-uteriene_verwijzing_bij_vroeggeboorte.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/perinataal_beleid_bij_extreme_vroeggeboorte/intra-uteriene_verwijzing_bij_vroeggeboorte.html
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Module 5 Corticosteroïden bij extreme vroeggeboorte 
 
Uitgangsvraag 
Vanaf welke zwangerschapsduur is het geven van corticosteroïden aan zwangeren met een 
dreigende extreme vroeggeboorte geïndiceerd?   
 
Inleiding 
In Nederland worden sinds 2010 corticosteroïden overwogen bij dreigende vroeggeboorte vanaf een 
zwangerschapsduur van 23 5/7e weken, ter bevordering van de foetale longrijping en verbetering van 
de overleving en morbiditeit van extreem vroeggeboren kinderen. Internationaal wordt ook bij 
kortere zwangerschapsduur aanbevolen corticosteroïden toe te dienen aan zwangeren met een 
dreigende vroeggeboorte. Op het moment dat de richtlijn in 2010 werd opgesteld, was in de tot dan 
toe beschikbare literatuur geen bewijs gevonden dat het geven van corticosteroïden beneden de 26 
weken gunstig is, noch was er voldoende argumentatie om een gunstig effect voor deze termijn te 
verwerpen. Er werd vervolgens geadviseerd om corticosteroïden toe te dienen aan zwangeren met 
een dreigende vroeggeboorte vanaf 23 5/7e weken, wanneer voor een actief beleid werd gekozen, 
vanwege duidelijk positieve effecten van corticosteroïden beneden de 26 weken in grote 
cohortstudies. In de 10 jaar die zijn verstreken sinds het opstellen van de richtlijn, zijn naar 
verwachting nieuwe studies verricht naar het geven van corticosteroïden aan zwangeren met een 
dreigende vroeggeboorte rond de grens van levensvatbaarheid. Daarom werd in deze huidige 
richtlijn een systematische literatuuranalyse verricht naar de (on)gunstige effecten van het toedienen 
van corticosteroïden, vergeleken met geen corticosteroïden, bij een dreigende vroeggeboorte, vanaf 
22 tot en met 24 weken, de betreffende periode voor toediening corticosteroïden bij dreigende 
extreme vroeggeboorte. 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvragen: 

‘Wat zijn de ongunstige neonatale effecten van het toedienen van corticosteroïden, 
vergeleken met geen corticosteroïden, aan zwangeren met een dreigende vroeggeboorte bij 
22, 23 en 24 weken?’  

 
PICO 1 
P:  zwangeren met een dreigende vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur van 22 weken; 
I: corticosteroïden; 
C:  geen corticosteroïden; 
O: mortaliteit, ernstige intraventriculaire, bloeding, periventriculaire leukomalacie, 

necrotiserende, enterocolitis, bronchopulmonale dysplasie. 
 
PICO 2 
P:  zwangeren met een dreigende vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur van 23 weken; 
I: corticosteroïden; 
C:  geen corticosteroïden; 
O: mortaliteit, ernstige intraventriculaire, bloeding, periventriculaire leukomalacie, 

necrotiserende, enterocolitis, bronchopulmonale dysplasie. 
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PICO 3 
P:  zwangeren met een dreigende vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur van 24 weken; 
I: corticosteroïden; 
C:  geen corticosteroïden; 
O: mortaliteit, ernstige intra ventriculaire, bloeding, peri ventriculaire leukomalacie, 

necrotiserende, enterocolitis, bronchopulmonale dysplasie. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte mortaliteit, ernstige intra ventriculaire bloeding, peri ventriculaire 
leukomalacie, necrotiserende enterocolitis, bronchopulmonale dysplasie voor de besluitvorming 
cruciale uitkomstmaten.  
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de 
studies gebruikte definities. Als grens voor klinisch relevante verschillen werden door de werkgroep 
voor dichotome uitkomstmaten de default-grenzen van GRADE gehanteerd (een verschil van 25% in 
het relatief risico (RR=0,75 en RR=1,25; Schünemann, 2013)). Voor mortaliteit definieerde de 
werkgroep ieder statistisch significant verschil als klinisch relevant.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library (via Wiley) is 
gezocht naar artikelen over de effectiviteit van corticosteroïden bij extreme vroeggeboorte in de 
periode van 1995 tot februari 2019. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 783 resultaten op. In eerste instantie werden 
systematische reviews gericht op de effecten van corticosteroïden ten opzichte van geen 
corticosteroïden bij zwangeren met een dreigende extreme vroeggeboorte (AD 22 tot 24 6/7e week) 
geïncludeerd. Studies die geen data rapporteerden per week zwangerschapsduur werden 
geëxcludeerd. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 24 studies voorgeselecteerd. 
Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 23 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel 
onder het tabblad Verantwoording) en 1 systematische review definitief geselecteerd (Deshmukh, 
2017).   
 
Hierna werden studies geselecteerd die voldeden aan de selectiecriteria van de systematische review 
en na de zoekdatum van Deshmukh (2017) werden gepubliceerd. Op basis van titel en abstract 
werden in eerste instantie 12 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, 
werden vervolgens 9 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en 3 
studies geïncludeerd (Ehret 2018; Travers, 2017; Travers 2018). In totaal werden 4 studies definitief 
geselecteerd (Deshmukh, 2017; Travers, 2017; Travers 2018; Ehret 2018). 
 
Resultaten 
Vier onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en 
resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet 
(risk of bias) is opgenomen in de risk-of-biastabellen. 
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Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Systematische review  
De systematische review van Deshmukh (2017) werd als uitgangspunt genomen. De studie verrichtte 
onderzoek naar de effectiviteit van antenatale corticosteroïden bij kinderen geboren tussen 22 tot 25 
weken (22 tot 24+6). RCT’s, quasi-RCT’ s en non-RCT’s met betrekking tot de effectiviteit van 
antenatale corticosteroïden (alle typen, doseringen en duur) ten opzichte van een controle/placebo 
bij kinderen geboren tussen 22 en 24+6 weken zwangerschapsduur werden geïncludeerd. Kinderen 
met grote chromosomale en congenitale afwijkingen werden geëxcludeerd. Reviews en 
commentaren werden geëxcludeerd, maar beoordeeld om potentiële studies te identificeren. Er 
werd gezocht in Medline (vanaf 1946), Embase (vanaf 1974), CINAHL en in CENTRAL tot November 
2016. Er werden 20 studies geselecteerd die voldeden aan de inclusiecriteria. Vanwege beperkingen 
(data niet beschikbaar) konden 12 studies niet worden geïncludeerd in de meta-analyse. Uiteindelijk 
werden acht observationele studies geïncludeerd in de meta-analyse (Carlo, 2011 (cohort); Hayes, 
2008 (cohort); Manktelow, 2009 (cohort); Mori, 2011 (cohort); Guinsburg, 2016 (cohort); Bajwa, 
2011 (cohort); Guthrie, 2003 (database studie); Bader, 2010 (database studie).  
 
De volgende uitkomstmaten werden beschreven: mortaliteit, overlijden voor ontslag van de 
neonatale unit tijdens de eerste opname na de geboorte, ernstige intra ventriculaire bloeding (IVH) ≥ 
graad III  of peri ventriculaire leukomalacia (PVL), necrotiserende enterocolitis (NEC) ≥ graad II, 
bronchopulmonale dysplasie (BPD): zuurstofbehoefte bij 36 weken.  
 
Er werden 10109 kinderen (corticosteroïden: 6369; geen corticosteroïden: 3740) geïncludeerd voor 
de uitkomstmaat mortaliteit, 5084 kinderen (corticosteroïden: 3257; geen corticosteroïden: 1827) 
voor IVH or PVL, 4649 kinderen voor bronchopulmonale dysplasie (corticosteroïden: 3157; geen 
corticosteroïden: 1452) en 5403 kinderen voor NEC (corticosteroïden: 3435; geen corticosteroïden: 
1986). De follow-up duur werd niet beschreven.  
 
Observationele studies  
Het prospectieve cohortonderzoek van Travers (2017) bestudeerde de effectiviteit van antenatale 
corticosteroïden (een of meer doseringen betamethason of dexamethason gegeven aan de zwangere 
) ten opzichte van geen antenatale corticosteroïden bij kinderen geboren tussen de 23 tot 34 weken 
(23 tot 34+6). Kinderen die niet werden geboren in één van de betrokken ziekenhuizen, kinderen met 
ernstige aangeboren afwijkingen en kinderen die werden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen 
werden geëxcludeerd. Er werden 117.941 kinderen geïncludeerd (antenatale corticosteroïden: 
81.832; geen antenatale corticosteroïden: 36.109). Data werd geëxtraheerd uit de patiëntendossiers. 
Hiervoor werden gestandaardiseerde definities gebruikt. De gegevens werden verzameld tot aan 
overlijden of ontslag, afhankelijk van wat eerder plaatsvond.  
 
De volgende uitkomstmaten werden beschreven: IVH (graad 3 tot 4, gradiëring volgens Papile), NEC 
(stadium ≥ 2, stadiëring volgens Bell), Ernstige retinopathie van de prematuriteit (ROP) (stadium ≥ 3 
of behandeld door middel van laser of anti vasculaire endotheliale groeifactor), gebruik makend van 
de Internationale Classificatie van Retinopathie van de Prematuriteit, BPD (het nodig hebben van 
extra zuurstof of elke vorm van ademhalingsondersteuning op de gecorrigeerde leeftijd van 36 
weken). ROP werd niet als uitkomstmaat gerapporteerd in de systematische review (Deshmukh, 
2017). 
Observationele studie 
Het multicenter prospectieve cohortonderzoek van Ehret (2018) bestudeerde de effectiviteit van 
antenatale corticosteroïden (een of meer doseringen betametason, dexamethason, of hydrocortison 
gegeven aan zwangeren met een dreigende vroeggeboorte), ten opzichte van geen antenatale 
corticosteroïden, op de overleving van kinderen geboren tussen de 22 en 25 weken (22 tot 25+6) die 
postnatale levensondersteuning hebben ontvangen. Kinderen die niet werden geboren in één van de 
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betrokken ziekenhuizen, met bekende syndromen, met ernstige aangeboren afwijkingen, met 
ontbrekende data of met een geboortegewicht > 4SD boven het gemiddelde voor 
zwangerschapsduur en geslacht werden geëxcludeerd. Er werden 29.932 kinderen geïncludeerd 
(antenatale corticosteroïden: 26.090; geen antenatale corticosteroïden: 3.842). Data werd 
geëxtraheerd uit patiëntendossiers, uit interviews met moeder of uit de geboorte certificaten. 
Hiervoor werden gestandaardiseerde definities gebruikt en de kwaliteit en compleetheid van de data 
werd automatisch gecontroleerd op het moment van inclusie. De gegevens werden verzameld tot 
aan overlijden, ontslag of overplaatsing naar een ander ziekenhuis. Indien een kind werd 
overgeplaatst naar een ander ziekenhuis werd de overlevingsstatus opgevraagd in het 
desbetreffende ziekenhuis.  
 
De volgende uitkomstmaten werden beschreven: 
• Overleving tot ontslag uit het ziekenhuis. 
• Overleving zonder de hieronder genoemde comorbiditeiten. 
• Overleving zonder BPD. 
• Overleving zonder ernstige IVH. 
• Overleving zonder PVL. 
• Overleving zonder NEC.  
• Overleving zonder ernstige ROP. 
• Overleving zonder een infectie (bewezen op basis van een kweek). 
 
Overleving tot ontslag uit het ziekenhuis werd voor deze richtlijn omgezet naar overlijden tot ontslag 
(mortaliteit = 1 - overleving). De overige uitkomstmaten beschreven in dit artikel werden niet 
meegenomen in deze richtlijn, omdat overleving zonder morbiditeit een andere morbiditeit niet per 
definitie uitsluit.  
 
Observationele studie 
Het prospectieve cohortonderzoek van Travers (2018) bestudeerde de effectiviteit van antenatale 
corticosteroïden (volledige of een gedeelte van de dosering (zie evidence tabel) van betamethason of 
dexamethason gegeven aan zwangeren met een dreigende vroeggeboorte), ten opzichte van geen 
antenatale corticosteroïden, bij kinderen geboren tussen 22 en 28 weken (22 en 28+6) met een 
geboortegewicht van ten minste 401 gram. Kinderen die waren overleden binnen 12 uur na de 
geboorte, zonder reanimatie in de verloskamer te hebben gehad, werden geëxcludeerd. In totaal 
werden 11022 kinderen geïncludeerd (antenatale corticosteroïden: 9715; geen antenatale 
corticosteroïden: 1307). Data werd geëxtraheerd uit patiëntendossiers door ervaren onderzoeks-
personeel op basis van gestandaardiseerde definities (zie Travers, 2018).   
 
De volgende uitkomstmaten werden beschreven: 
• Mortaliteit: overlijden voor ontslag en overlijden voor de postconceptionele leeftijd van 36 

weken. 
• BPD (het nodig hebben van ademhalingsondersteuning op postconceptionele leeftijd van 36 

weken op basis van een zuurstof reductie test).  
• Extra zuurstofbehoefte bij ontslag. 
• De gecombineerde uitkomstmaat van BPD en overlijden voor 36 weken postconceptionele 

leeftijd  
 
Alleen de uitkomstmaten mortaliteit en BPD werden meegenomen in deze richtlijnmodule.  
 
Resultaten 
Mortaliteit 
Tien studies rapporteerden de cruciale uitkomstmaat mortaliteit (< 25 weken: corticosteroïden 
26774; geen corticosteroïden 7841). Neonatale mortaliteit (zwangerschapsduur < 25 weken) was 
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significant lager bij gebruik van antenatale corticosteroïden ten opzichte van de controle/placebo 
groep (RR: 0,76; 95% BI: 0,71 tot 0,80). Kinderen blootgesteld aan corticosteroïden hadden een 24% 
lagere kans op overlijden. Neonatale mortaliteit was ook significant lager bij het gebruik van 
antenatale corticosteroïden ten opzichte van geen corticosteroïden in alle subgroepen:  
• 22 weken: RR: 0,80 (95% BI: 0,73 tot 0,88); 
• 23 weken: RR: 0,80 (95% BI: 0,74 tot 0,87); 
• 24 weken: RR: 0,69 (95%BI: 0,62 tot 0,77). 
 
Figuur 1 Uitkomstmaat mortaliteit vergelijking corticosteroïden versus geen corticosteroïden uitgesplitst naar week 
zwangerschapsduur (ruwe data)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: 
betrouwbaarheidsinterval 

 
Ernstige intraventriculaire bloeding en/of periventriculaire leukomalacie 
Zes studies rapporteerden de uitkomstmaat ernstige IVH en/of PVL (< 25 weken: corticosteroïden 
5729; geen corticosteroïden 2626). Ernstige IVH en/of PVL (zwangerschapsduur < 25 weken) was 
significant lager bij gebruik van antenatale corticosteroïden ten opzichte van de controle/placebo 
groep (RR: 0,80; 95% BI: 0,70 tot 0,91). Binnen de verschillende subgroepen was ernstige IVH en/of 
PVL alleen significant lager bij het gebruik van antenatale corticosteroïden bij een 
zwangerschapsduur van 24 weken (RR: 0,72; 95%BI: 0,65 tot 0,80). Kinderen blootgesteld aan 
corticosteroïden bij een zwangerschapsduur van 24 weken hadden een 28% lagere kans op IVH en/of 
PVL.  
 
Er was geen significant verschil in ernstige IVH en/of PVL bij het gebruik van antenatale 
corticosteroïden ten opzichte van geen antenatale corticosteroïden bij een zwangerschapsduur van 
22 (RR: 1,01; 95% BI: 0,68 tot 1,50) en 23 weken (RR: 0,90 (95% BI: 0,69 tot 1,17). 
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Figuur 2 Uitkomstmaat severe IVH of PVL vergelijking corticosteroïden versus geen corticosteroïden uitgesplitst naar 
week zwangerschapsduur (ruwe data)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: 
betrouwbaarheidsinterval 

 
Necrotiserende enterocolitis  
Zes studies rapporteerden de uitkomstmaat NEC (< 25 weken: corticosteroïden 5970; geen 
corticosteroïden 2767). Er werd geen significant verschil gevonden in NEC (zwangerschapsduur < 25 
weken) tussen beide groepen (RR: 1,01; 95% BI: 0,85 tot 1,19). Tevens werd er geen significant 
verschil waargenomen binnen de verschillende subgroepen:  
• 22 weken: RR: 0,61 (95% BI: 0,03 tot 11,10); 
• 23 weken: RR: 1,12 (95% BI: 0,80 tot 1,57); 
• 24 weken: RR: 0,96 (95%BI: 0,76 tot 1,20). 
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Figuur 3 Uitkomstmaat NEC vergelijking corticosteroïden versus geen corticosteroïden uitgesplitst naar week 
zwangerschapsduur (ruwe data)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: 
betrouwbaarheidsinterval 

 
Bronchopulmonale dysplasie 
Zeven studies rapporteerden de uitkomstmaat bronchopulmonale dysplasie (< 25 weken: 
corticosteroïden 7384; geen corticosteroïden 2449). Er werd geen significant verschil gevonden in 
bronchopulmonale dysplasie (zwangerschapsduur < 25 weken) tussen beide groepen (RR: 1,04; 95% 
BI: 0,96 tot 1,13). Tevens werd er geen significant verschil gevonden binnen de subgroepen:  
• 22 weken: RR: 0,96 (95% BI: 0,84 tot 1,10); 
• 23 weken: RR: 0,98 (95% BI: 0,92 tot 1,05); 
• 24 weken: RR: 1,15 (95%BI: 0,97 tot 1,35). 
 
  



62 
Conceptmodules Perinataal beleid bij de richtlijn Extreme vroeggeboorte 
Commentaarfase oktober 2021 

Figuur 4 Uitkomstmaat Bronchopulmonale dysplasie vergelijking corticosteroïden versus geen corticosteroïden 
uitgesplitst naar week zwangerschapsduur (ruwe data)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: 
betrouwbaarheidsinterval 

 
Bewijskracht van de literatuur 

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat mortaliteit (22 weken) startte laag vanwege de inclusie 
van observationele studies. De bewijskracht voor de uitkomstmaat is niet verlaagd, omdat er 
geen sprake was van indirectheid, imprecisie en publicatiebias. Er is niet afgetrokken voor risk 
of bias, ondanks de residuele confounding in een deel van de geïncludeerde studies. In Ehret 
(2018) werd er gecorrigeerd voor de belangrijkste confounders. Ehret (2018) toonde aan dat er 
nauwelijks verschil was tussen de gecorrigeerde en ongecorrigeerde effectmaat. Omdat de 
resultaten van de geïncludeerde studies voor de uitkomstmaat vergelijkbaar zijn met de studie 
van Ehret (2018) werd er niet afgetrokken voor risk of bias. Derhalve komt de bewijskracht voor 
de uitkomstmaat uit op laag. 

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat mortaliteit (23 weken) startte laag vanwege de inclusie 
van observationele studies. De bewijskracht voor de uitkomstmaat is niet verlaagd, omdat er 
geen sprake was van indirectheid, imprecisie en publicatiebias. Er is niet afgetrokken voor risk 
of bias, ondanks de residuele confounding in een deel van de geïncludeerde studies. In Ehret 
(2018) werd er gecorrigeerd voor de belangrijkste confounders. Ehret (2018) toonde aan dat er 
nauwelijks verschil was tussen de gecorrigeerde en ongecorrigeerde effectmaat. Omdat de 
resultaten van de geïncludeerde studies voor de uitkomstmaat vergelijkbaar zijn met de studie 
van Ehret (2018) werd er niet afgetrokken voor risk of bias. Derhalve komt de bewijskracht voor 
de uitkomstmaat uit op laag.  
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• De bewijskracht voor de uitkomstmaat mortaliteit (24 weken) startte laag vanwege de inclusie 
van observationele studies. De bewijskracht voor de uitkomstmaat is niet verlaagd, omdat er 
geen sprake was van indirectheid, imprecisie en publicatiebias. Er is niet afgetrokken voor risk 
of bias, ondanks de residuele confounding in een deel van de geïncludeerde studies. In Ehret 
(2018) werd er gecorrigeerd voor de belangrijkste confounders. Ehret (2018) toonde aan dat er 
nauwelijks verschil was tussen de gecorrigeerde en ongecorrigeerde effectmaat. Omdat de 
resultaten van de geïncludeerde studies voor de uitkomstmaat vergelijkbaar zijn met de studie 
van Ehret (2018) werd er niet afgetrokken voor risk of bias. Derhalve komt de bewijskracht voor 
de uitkomstmaat uit op laag.  

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat ernstige intraventriculaire bloeding of periventriculaire 
leukomalacie (22 weken) startte laag vanwege de inclusie van observationele studies. De 
bewijskracht voor de uitkomstmaat is verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk 
of bias; kinderen die werden behandeld met corticosteroïden hebben meer kans om de ziekte 
te ontwikkelen, dan kinderen die niet werden behandeld met corticosteroïden), het geringe 
aantal patiënten, events, en het 95% BI van het overall effect dat de waarde van geen effect en 
klinisch relevant effect (imprecisie) en vanwege de heterogeniteit in de definitie van de 
uitkomstmaat (inconsistentie). Derhalve komt de bewijskracht voor de uitkomstmaat uit op zeer 
laag.  

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat ernstige intraventriculaire bloeding of periventriculaire 
leukomalacie (23 weken) startte laag vanwege de inclusie van observationele studies. De 
bewijskracht voor de uitkomstmaat is verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk 
of bias; kinderen die werden behandeld met corticosteroïden hebben meer kans om de ziekte 
te ontwikkelen, dan kinderen die niet werden behandeld met corticosteroïden) en het 95% BI 
van het overall effect omvat de waarde van geen effect en waarde klinisch relevant effect 
(imprecisie) en vanwege de heterogeniteit in de definitie van de uitkomstmaat (inconsistentie). 
Derhalve komt de bewijskracht voor de uitkomstmaat uit op zeer laag.  

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat ernstige intraventriculaire bloeding of periventriculaire 
leukomalacie (24 weken) startte laag vanwege de inclusie van observationele studies. De 
bewijskracht voor de uitkomstmaat is verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk 
of bias; kinderen die werden behandeld met corticosteroïden hebben minder kans om de ziekte 
te ontwikkelen, dan kinderen die niet werden behandeld met corticosteroïden) en het 95% BI 
van het overall effect overschrijdt de grenzen van klinische besluitvorming (imprecisie) en 
vanwege de heterogeniteit in de definitie van de uitkomstmaat (inconsistentie) Derhalve komt 
de bewijskracht voor de uitkomstmaat uit op zeer laag.  

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat necrotiserende enterocolitis (22 weken) startte laag 
vanwege de inclusie van observationele studies. De bewijskracht voor de uitkomstmaat is 
verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias; kinderen die werden 
behandeld met corticosteroïden hebben meer kans om de ziekte te ontwikkelen, dan kinderen 
die niet werden behandeld met corticosteroïden) en vanwege het geringe aantal patiënten, het 
geringe aantal events en het 95%BI van het overall effect dat de grenzen voor klinische 
besluitvorming overschrijdt (imprecisie). Derhalve komt de bewijskracht voor de uitkomstmaat 
uit op zeer laag.  

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat necrotiserende enterocolitis (23 weken) startte laag 
vanwege de inclusie van observationele studies. De bewijskracht is verlaagd gezien beperkingen 
in de onderzoeksopzet (risk of bias; kinderen die werden behandeld met corticosteroïden 
hebben meer kans om de ziekte te ontwikkelen, dan kinderen die niet werden behandeld met 
corticosteroïden), het geringe aantal events en het 95%BI van het overall effect dat de grens 
voor klinische besluitvorming overschrijdt (imprecisie). Derhalve komt de bewijskracht voor de 
uitkomstmaat uit op zeer laag.  

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat necrotiserende enterocolitis (24 weken) startte laag 
vanwege de inclusie van observationele studies. De bewijskracht is verlaagd gezien beperkingen 
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in de onderzoeksopzet (risk of bias; kinderen die werden behandeld met corticosteroïden 
hebben meer kans om de ziekte te ontwikkelen, dan kinderen die niet werden behandeld met 
corticosteroïden). Derhalve komt de bewijskracht voor de uitkomstmaat uit op zeer laag.  

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat bronchopulmonale dysplasie (22 weken) startte laag 
vanwege de inclusie van observationele studies. De bewijskracht is verlaagd gezien beperkingen 
in de onderzoeksopzet (risk of bias; kinderen die werden behandeld met corticosteroïden 
hebben meer kans om de ziekte te ontwikkelen, dan kinderen die niet werden behandeld met 
corticosteroïden) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). Derhalve komt de bewijskracht 
voor de uitkomstmaat uit op zeer laag.  

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat bronchopulmonale dysplasie (23 weken) startte laag 
vanwege de inclusie van observationele studies. De bewijskracht is verlaagd gezien beperkingen 
in de onderzoeksopzet (risk of bias; kinderen die werden behandeld met corticosteroïden 
hebben meer kans om de ziekte te ontwikkelen, dan kinderen die niet werden behandeld met 
corticosteroïden). Derhalve komt de bewijskracht voor de uitkomstmaat uit op zeer laag.  

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat bronchopulmonale dysplasie (24 weken) startte laag 
vanwege de inclusie van observationele studies. De bewijskracht is verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias; kinderen die werden behandeld met 
corticosteroïden hebben meer kans om de ziekte te ontwikkelen, dan kinderen die niet werden 
behandeld met corticosteroïden) en het 95%BI van het overall effect dat de grens voor klinische 
besluitvorming overschrijdt (imprecisie). Derhalve komt de bewijskracht voor de uitkomstmaat 
uit op zeer laag. 

 
Conclusies 
Mortaliteit  

Laag 
GRADE 

Antenatale corticosteroïden toegediend aan een zwangere met een 
dreigende vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur van 22-24 weken leiden 
mogelijk tot een lager risico op neonatale mortaliteit, ten opzichte van geen 
antenatale corticosteroïden bij deze zwangerschapsduur.   
 
Bronnen: (Bader, 2010; Barjwa, 2011; Carlo, 2011; Guinsburg, 2006; Hayes, 
2008; Manktelow, 2009; Mori, 2011; Travers, 2017)  

 
Ernstige op ernstige intra ventriculaire bloeding of peri ventriculaire leukomalacie, necrotiserende 
enterocolitis, bronchopulmonale dysplasie 

Zeer laag 
GRADE 

Op basis van de beschiknare evideintie is het onduidelijk wat het effect is van 
antenatale corticosteroïden toegediend aan een zwangere met een 
dreigende vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur van 22-24 weken:  

• Op ernstige intraventriculaire bloeding of peri ventriculaire 
leukomalacie 

• necrotiserende enterocolitis 

• Bronchopulmonale dysplasie 
Bronnen: (Barjwa, 2011; Carlo, 2011; Guinsburg, 2006; Hayes, 2008; Mori, 
2011; Travers, 2017)  

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
Er werden geen RCT’s gevonden die voldeden aan de selectiecriteria. De observationele studies 
tonen een significant gunstig effect van antenatale corticosteroïden op de mortaliteit bij 
zwangerschapsduur < 25 weken. Kinderen blootgesteld aan corticosteroïden hadden een 24% lagere 
kans op overlijden dan kinderen die niet antenataal waren blootgesteld aan corticosteroïden. De 
werkgroep beschouwt dit als een klinisch relevant effect. 
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Er werd geen effect gevonden van antenatale corticosteroïden op NEC en BPD bij een 
zwangerschapsduur < 25 weken. Er waren geen RCT’s beschikbaar. De systematische review van 
Deshmukh 2017 bestond uit observationele studies. De bewijskracht van alle hierboven beschreven 
uitkomstmaten wordt als laag (mortaliteit) tot zeer laag beschouwd. De redenen hiervoor zijn de 
inclusie van observationele studies, de geringe patiënten aantallen, en de beperkingen in 
onderzoeksopzet.  
 
Het is wenselijk de besluitvorming omtrent het toedienen van corticosteroïden te laten plaatsvinden 
in (of in uitzonderingsgevallen in overleg met) een perinatologisch centrum. We vinden we het 
belangrijk hierop te merken dat uit de studie van Travers (Travers, 2018) bleek, dat ook onvolledig 
ingewerkte corticosteroïden (< 24uur) een significant gunstig effect hebben op mortaliteit, 
vergeleken met geen corticosteroïden (mortaliteit 26.0% versus 41.5%; adjusted relative risk, 0.77; 
95% B.I. 0.70-0.85; P < .0001).  
 
Waarden en voorkeuren van ouders 
Het belangrijkste doel van het antenataal toedienen van corticosteroïden bij dreigende 
vroeggeboorte is het bevorderen van de foetale longrijping maar vooral het verbeteren van de 
neonatale uitkomsten. Doordat de kans op overlijden mogelijk afneemt, zullen potentieel meer 
jongere kinderen overleven, die een grotere kans hebben op het ontwikkelen van (grote) handicaps. 
Echter, antenatale corticosteroïden verkleinen mogelijk ook de kans op (ernstige) neonatale 
morbiditeit. De waarde die - in dit geval - ouders van patiënten toekennen aan de kans op handicaps 
en de ernst van deze handicaps is individueel bepaald.  
 
Kosten (middelenbeslag)  
De prijs van deze corticosteroïden is laag, de prijs voor opname van de zwangere en voor 
overplaatsing van tweede naar derde lijn is dat niet.  
 
Haalbaarheid en implementatie 
De huidige interventie wordt al toegepast in de praktijk bij zwangeren vanaf een zwangerschapsduur 
van 24 weken. Voor het puur uitvoeren van de interventie (i.m. injectie) zien wij geen 
belemmeringen.  
Aanbevelingen – rationale  
Studies naar antenatale corticosteroïden tussen de 22+0 en 24+6 weken tonen een positief effect op 
de mortaliteit en in de subgroep van 24 weken op IVH/PVL, echter er is sprake van een (zeer) lage 
bewijskracht. Er is geen gunstig maar ook geen nadelig effect op BPD en NEC.  
 
Er is geen evidence uit RCT’s dat het geven van CS zinvol is beneden een zwangerschapsduur van 25 
weken, maar ook geen evidence dat het niet zinvol is. De uitkomsten in de studies wijzen echter naar 
een positief effect van antenatale corticosteroïden op niet alleen de mortaliteit maar ook op ernstige 
IVH en/of PVL. Op  
 

Geef een zwangere zo spoedig mogelijk corticosteroïden bij dreigende extreme 
vroeggeboorte, indien na overleg tussen perinatoloog, neonatoloog en ouders gekozen 
is voor actieve opvang, waarbij de timing van de eerste gift bepaald wordt door het 
perinatologisch centrum. 
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Module 6 Foetale bewaking bij extreme vroeggeboorte 
 
Uitgangsvraag 
Hoe dient de foetale bewaking er uit te zien bij een extreme vroeggeboorte?   
 
Inleiding 
Foetale bewaking is een standaard onderdeel van obstetrisch en/of neonataal beleid wanneer 
gekozen wordt voor actieve opvang bij extreme vroeggeboorte. Er worden verschillende vormen van 
bewaking toegepast zoals continue CTG, intermitterende auscultatie of intermitterende echoscopie. 
Er bestaat geen consensus over de interpretatie van het preterme CTG, een wetenschappelijk 
onderbouwde CTG-classificatie ontbreekt. Bovendien is het onduidelijk of een actief obstetrisch 
beleid de neonatale uitkomst verbetert.  
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvragen: 

‘Welk type foetale bewaking heeft de voorkeur bij extreme vroeggeboorte?’ 
 
Zoekvraag 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van continue CTG-monitoring, vergeleken met intermitterende 
auscultatie of echoscopie, tijdens een extreem preterme partus (AD 22 tot 26 weken) op de 
neonatale uitkomst?  
 
PICO 
P: foetus tijdens extreme vroeggeboorte1; 
I:  continue CTG-monitoring; 
C:  intermitterende auscultatie of echoscopie; 
O: mortaliteit, Lange termijn uitkomsten: CP, blindheid, doofheid en cognitieve 

problemen/gedrag, Korte termijn uitkomsten: BPD, PVL, IVH (≥ 3), ROP en NEC 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte mortaliteit een voor de besluitvorming cruciale uitkomstmaat; en lange termijn 
uitkomsten (CP, blindheid, doofheid en cognitieve problemen/gedrag) en korte termijn uitkomsten 
(BPD, PVL, IVH (≥ 3), ROP en NEC) voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de 
studies gebruikte definities. Als grens voor klinisch relevante verschillen werden door de werkgroep 
voor dichotome uitkomstmaten de default-grenzen van GRADE gehanteerd (een verschil van 25% in 
het relatief risico (RR=0,75 en RR=1,25; Schünemann, 2013)). Voor mortaliteit definieerde de 
werkgroep ieder statistisch significant verschil als klinisch relevant.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) is van 1995 tot februari 2019 gezocht 
naar artikelen over foetale bewaking van de foetus tijdens extreem preterme partus. Tevens is er 
aanvullend gezocht in de Cochrane Library naar studies over foetale bewaking van de foetus tijdens 
preterme partus. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 324 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende 
selectiecriteria: 1) extreem preterme partus (AD 22 tot 26 weken); 2) foetale bewaking  (foetale 
bewaking versus geen foetale bewaking; continue CTG-monitoring versus intermitterende auscultatie 
of echoscopie) en 3) de neonatale uitkomst (mortaliteit, lange-termijn uitkomsten en korte termijn 
uitkomsten). Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 38 studies voorgeselecteerd. 
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Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 38 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel 
onder het tabblad Verantwoording) en 0 studies definitief geselecteerd.  
 
Resultaten 
Er werden geen studies opgenomen in de literatuuranalyse.  
 
Samenvatting literatuur 
Er werden geen studies opgenomen in de samenvatting van de literatuur.    
 
Conclusies 
Er werden geen studies opgenomen in de samenvatting van de literatuur.    
 
Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van bewijs  
Er werden geen artikelen gevonden die voldeden aan de opgestelde selectiecriteria en zodoende de 
uitgangsvragen konden beantwoorden. Er werden wel een aantal artikelen gevonden over het CTG in 
de preterme periode, maar niet over foetale bewaking durante partu met echoscopie. De artikelen 
over het CTG in de preterme periode werden hieronder samengevat.  
 
CTG-patronen en uitkomsten - In enkele artikelen werd de associatie tussen CTG-patronen en foetale 
condities of neonatale uitkomsten onderzocht. Salafia (1998) beschrijft een associatie tussen ernstige 
variabele deceleraties en verminderde variabiliteit bij partussen tussen 22 en 32 weken en 
histologisch bewezen amnionitis en vasculitis van de placenta (n=351). Dunné (2008) vindt geen 
associatie tussen antenataal zichtbare intra-of periventriculaire echodensiteiten en specifieke CTG-
patronen bij 20 preterme foetussen. In een retrospectief cohortonderzoek van 111 foetussen 
geboren tussen 22 en 27 weken zwangerschapsduur werd een associatie gevonden tussen het 
optreden van ernstige variabele deceleraties durante partu en darmperforaties in de neonatale 
periode (Kai, 2009). Cheong (2009) identificeert een abnormaal CTG als risicofactor voor neonatal 
arterial ischemic stroke na analyse van een beperkte case-serie. Holmes (2011) suggereert een 
associatie tussen variabele deceleraties bij preterme foetussen (25 tot 35 weken) en chronische 
morbiditeit (vooral intraventricular hemorrhage, IVH). Het is niet duidelijk of deze kinderen zouden 
profiteren van een (eerdere) sectio. 
 
CTG in de preterme periode - Baird (2002) beschrijft de verschillen tussen het preterme en het a-
terme CTG en vermeldt de behoefte aan een CTG-classificatie voor de preterme partus. Het artikel 
van Simpson (2004) beschrijft de implicaties van CTG-bewaking van de preterme foetus en geeft 
aanbevelingen voor de praktijk. Het artikel benadrukt de grotere kwetsbaarheid van de preterme 
foetus voor hypoxie vergeleken met de a-terme foetus. Afors (2011) beschrijft de fysiologische 
reacties durante partu en de CTG-patronen van de preterme foetus vergeleken met de a-terme 
foetus. Zij bespreken de klinische dilemma’s omtrent het gebruik van continu CTG-bewaking in de 
preterme periode en geven aanbevelingen voor de praktijk. Zij benadrukken dat internationale CTG-
classificaties en richtlijnen alleen existeren voor de a-terme-foetus maar niet voor de preterme 
foetus. Desondanks wordt het CTG ook in de preterme en de extreem preterme periode toegepast. 
De kennis over CTG-patronen van de a-terme-foetus wordt door obstetrici geëxtrapoleerd naar de 
preterme periode en aangevuld met kennis over de fysiologie van de preterme foetus. 
 
CTG durante partu - Een retrospectief onderzoek kijkt naar het effect van CTG-gebruik durante partu 
op neonatale uitkomsten. In de VS steeg het CTG-gebruik van 73.4% in 1990 naar 85.7% in 2014 
(zwangerschapsduur 24 tot 44 weken). Deze stijging ging gepaard met een daling van vroege (5%) en 
late (2%) neonatale sterfte tussen 24 en 33 weken en een afname van het aantal kinderen met een 
lage Apgar-score (< 4 na 5 min). Het aantal sectio’s en kunstverlossingen steeg met 2 tot 4%. Er werd 
geen effect gezien op neonatale convulsies (Ananth, 2013). 
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Alfirevic (2017) vergelijkt continu CTG durante partu met intermitterende auscultatie en komt tot de 
volgende conclusie: continu CTG gaat gepaard met een reductie van neonatale convulsies, maar laat 
geen duidelijk verschil zien in cerebrale parese, mortaliteit of andere standaard neonatale 
uitkomsten. Continu CTG-bewaking gaat daarentegen gepaard met een toename van het aantal 
keizersnedes en vaginale kunstverlossingen. Van de 12 onderzochte studies includeerde een studie 
alleen preterme bevallingen (vanaf 28 weken), acht studies includeerden zowel preterme als a-terme 
bevallingen of specificeerden de zwangerschapsduur niet. De subgroep van foetussen < 26 weken 
werd niet expliciet genoemd. Er werd geen verschil gevonden tussen subgroepen.  
 
Kosten (middelenbeslag)  
Foetale bewaking zal geen extra kosten met zich meebrengen. Foetale bewaking is al onderdeel van 
een actief obstetrisch beleid. Continue CTG leidt in de à terme periode tot een toename van het 
aantal sectio’s (Nelson, 2017). Het is aannemelijk dat dit in de extreem preterme periode ook het 
geval is en dan zal dit leiden tot meer zorgkosten. Er zijn aanwijzingen dat een combinatie van een 
actief obstetrisch en neonatologisch beleid de neonatale overleving verbetert, wat invloed kan 
hebben op de zorgkosten (Serenius, 2014; Ananth, 2013; Crane, 2015; Källén 2015).  
 
Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders 
Foetale bewaking is een onderdeel van een actief obstetrisch beleid, waarbij afhankelijk van het 
voorgestelde beleid van zorgverleners en de wensen van de ouders ook de bereidheid tot het doen 
van een sectio hoort. De acceptatie van foetale bewaking tijdens de extreem preterme partus is 
afhankelijk van de overlevingskansen van de kinderen. Deze kansen moeten afgewogen worden 
tegen de nadelige gevolgen van een sectio voor de moeder (zie overige uitgangsvragen). 
 
Haalbaarheid en implementatie 
Foetale bewaking durante partu wordt op dit moment al standaard toegepast bij een 
zwangerschapsduur vanaf 26 weken ondanks dat er een CTG-classificatie voor de preterme periode 
ontbreekt. Kennis onder de zorgverleners is aanwezig en zorgverleners zijn bekend met de 
beperkingen van het CTG bij deze zwangerschapsduur. Als foetale bewaking uitgebreid gaat worden 
naar patiënten met een zwangerschapsduur onder de 26 weken die een actief obstetrisch beleid 
wensen, dan zullen er meer patiënten foetale bewaking krijgen. In 2016 werden Nederlandse 
obstetrici en neonatologen bevraagd naar hun persoonlijke mening omtrent foetale bewaking 
durante partu. 47% van de obstetrici en 58% van de neonatologen was toen bereid om foetale 
bewaking vanaf 24 weken toe te passen (Geurtzen, 2016). Bij continue uitwendige CTG-bewaking kan 
soms signaalverlies optreden. Dit is een bekend probleem bij CTG-bewaking tijdens de preterme 
partus bij een zwangerschapsduur > 26 weken, doordat tijdens de partus het kind steeds meer in het 
bekken indaalt en minder goed via een uitwendig CTG te registreren is. In de praktijk wordt dit 
opgelost door over te gaan op intermitterende echoscopische bewaking. Signaalverlies bij CTG-
registraties < 26 weken zal ook zeker een uitdaging vormen en de verwachting is dat hoe korter de 
zwangerschapsduur hoe groter de kans op signaalverlies is. Het is echter ook de verwachting dat dit 
ook bij deze groep patiënten ondervangen kan worden door over te gaan op intermitterende 
echoscopische bewaking. Daarmee zijn er geen problemen met de haalbaarheid van het 
implementeren van foetale bewaking tijdens de extreem preterme partus te verwachten. 
 
Aanbevelingen – rationale 
De uitgangsvraag kan niet beantwoord worden met literatuuronderzoek. Dit is als volgt te verklaren: 

• De meta-analyse van Alfirevic (2017) over continu CTG versus intermitterende auscultatie werd 
in 2017 gereviseerd. De geïncludeerde RCT’s zijn echter allen meer dan 25 jaar oud en 
weerspiegelen niet meer de huidige klinische praktijk. De techniek van CTG-apparatuur is niet 
vergelijkbaar met de huidige. Er werden toen andere richtlijnen voor CTG-classificatie gebruikt 
dan vandaag en er werden (in de a-terme-periode) geen aanvullende technieken zoals het 
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microbloedonderzoek gebruikt om het aantal kunstverlossingen te beperken. Het 
sectiopercentage is evenmin vergelijkbaar. In de RCT van MacDonald (1985) was het sectio-
percentage in de CTG-groep 2.45% en in de auscultatie-groep 2.22%. In 2017 was in Nederland 
het sectio percentage ongeveer 16%. De perinatale sterfte was in Nederland in 1980 meer dan 
10 per 1000 en is gedaald naar 4,2 per 1000 in 2015 (Achterberg, 2001; Euro-Peristat 2015). De 
meer dan 25 jaar oude RCT’s die geïncludeerd zijn in Alfirevic (2017) hebben dus weinig verband 
met de huidige klinische praktijk.  

• De werkgroep veronderstelt dat het CTG een positieve rol speelt in de afname van perinatale 
sterfte (Ananth, 2013), hoewel dit echter niet is aangetoond in de studie van Alfirevic (2017). 
Tegenwoordig is het CTG wereldwijd onderdeel van het obstetrisch beleid bij klinische 
bevallingen onafhankelijk van de zwangerschapsduur. Het achterwege laten van foetale CTG-
bewaking bij klinische bevallingen wordt als onethisch gezien. Nieuwe RCT’s die CTG-bewaking 
vergelijken met intermitterende auscultatie bij klinische bevallingen zijn dan ook niet te 
verwachten. Het is aannemelijk dat deze vraag ook in de toekomst onbeantwoord zal blijven. 

• De preterme foetus is bijzonder kwetsbaar voor hypoxie (Freeman, 2003). Uit fysiologisch en 
klinisch onderzoek is bekend dat ook de preterme foetus reageert met hypoxie-gerelateerde 
CTG-veranderingen. CTG-bewaking wordt in Nederland dan ook routinematig toegepast bij 
vroeggeboorte vanaf 26 weken. Foetale bewaking is onderdeel van een actief obstetrisch beleid 
bij vroeggeboorte en geen losstaande interventie. Er zijn aanwijzingen dat een actief obstetrisch 
beleid in de extreem preterme periode de neonatale uitkomsten verbetert (Serenius, 2015; 
Källén, 2015).  De kennis over CTG-afwijkingen bij foetale hypoxie is afkomstig van foetale 
bewaking in de à terme periode en deze kennis wordt geëxtrapoleerd naar de (extreem) 
preterme periode aangevuld met expert kennis over de specifieke fysiologische reacties van de 
preterme foetus op hypoxie (Simpson, 2004; Afors, 2011, Baird, 2002). In geval van signaalverlies 
tijdens CTG-registratie kan intermitterende echoscopie informatie geven over de foetale 
conditie. 

• Foetale bewaking is een onderdeel van een actief obstetrisch beleid, waarbij ook de bereidheid 
tot het doen van een sectio hoort. Het toepassen van foetale bewaking tijdens de extreem 
preterme partus is afhankelijk van de overlevingskansen van het kind en de wensen van de 
ouders. Dit moet afgewogen worden tegen de nadelige gevolgen van een sectio voor de moeder 
en toekomstige zwangerschappen (zie module 9 en 10) en tegen de beperkte betrouwbaarheid 
van het CTG voor het opsporen van foetale hypoxie.  

 
De intentie van foetale bewaking bij extreme vroeggeboorte is gericht op het opsporen van foetale 
hypoxie om een sectio op foetale indicatie te kunnen verrichten en daardoor de neonatale uitkomst 
te verbeteren. Ook als een sectio op foetale indicatie niet gewenst is, maar de ouders wel actieve 
neonatale opvang wensen kan foetale bewaking gebruikt worden om het obstetrische beleid durante 
partu aan te passen (bijvoorbeeld intra-uteriene reanimatie door toepassen van tocolyse). Inzicht in 
de foetale conditie durante partu kan ook behulpzaam zijn voor de neonatoloog.  
 
Als er sprake is van extreme vroeggeboorte bespreek dan met patiënte en partner: 

• Dat foetale bewaking een onderdeel is van een actief obstetrisch beleid om geïnformeerd 
te zijn over de conditie van het kind durante partu en bij de geboorte.  

• Foetale bewaking wordt toegepast om bij tekenen van foetale hypoxie in te grijpen-door 
het kind geboren te laten worden (vaginaal of per sectio) met de intentie de neonatale 
uitkomst te verbeteren 

• Dat er zeer beperkt bewijs is voor de betrouwbaarheid van foetale bewaking in het 
opsporen van foetale hypoxie in de preterme periode. 

• Dat er overwogen kan worden om in het perinatologisch centrum een CTG te maken om 
de conditie van het kind te beoordelen en deze informatie mee te nemen bij het bepalen 
van de prognose in het counselingsgesprek. 
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• Dat (continue of intermitterende) CTG-bewaking de meest gebruikte methode is en dat 
intermitterende echoscopie een alternatief kan zijn bij signaalverlies. 

• Dat het ook mogelijk is om geen foetale bewaking toe te passen.  

• Dat foetale bewaking ook toegepast kan worden om geïnformeerd te zijn over de conditie 
van het kind durante partu en bij de geboorte. 

 
Aanbevelingen  
 

Bied foetale bewaking aan durante partu als ouders na counseling kiezen voor een actief 
obstetrisch en actief neonataal beleid bij extreme vroeggeboorte. 

 

Geef de voorkeur aan (continue of intermitterende) CTG-monitoring durante partu boven 
intermitterende echoscopie of intermitterende auscultatie bij extreme vroeggeboorte als is 
gekozen voor actief obstetrisch en/of neonataal beleid bij extreme vroeggeboorte. 
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Module 7 Modus partus bij spontane extreme vroeggeboorte 
 
Uitgangsvraag 
Welke partusmodus heeft de voorkeur bij een spontane extreme vroeggeboorte en het vermoeden 
op foetale nood?  
 
Inleiding 
Wanneer vrouwen extreem preterm spontaan in partu raken kan overwogen worden om een sectio 
caesarea te verrichten. De voor- en nadelen van het uitvoeren van een sectio caesarea zullen met 
ouders in een zo vroeg mogelijk stadium zorgvuldig gewogen moeten worden, waarbij individuele 
factoren van medische, psychosociale en ethische aard een rol spelen. Moeders hebben het recht 
een sectio caesarea te weigeren. Naast de vraag of een sectio zou moeten worden verricht in geval 
van twijfel over de foetale conditie, is er ook de vraag of er bij een nog goede foetale conditie een 
indicatie is voor het verrichten van een sectio caesarea gezien de kwetsbaarheid van de foetus en de 
wens om een kind in zo goed mogelijke conditie geboren te laten worden.   
 
In de verschillende Nederlandse perinatale centra is er wisselend beleid over de bereidheid tot het 
doen van een sectio in geval van foetale nood, waarbij in sommige klinieken onder 26 of onder 25 
weken zeer terughoudend wordt omgegaan met het verrichten van een sectio caesarea. In deze 
module wordt beoordeeld of het verrichten van een sectio caesarea zinvol is bij spontane extreme 
vroeggeboorte met als indicatie de termijn, eventueel afhankelijk van de ligging, of bij een 
vermoeden op foetale nood. 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvraag: 

‘Wat zijn de (on)gunstige effecten van een sectio caesarea versus vaginale baring in het geval 
van een spontane extreme vroeggeboorte en/of bij vermoeden van foetale nood? 

 
PICO 
P:  zwangeren die extreem vroeg in partu raken van een éénling; zwangeren die extreem vroeg in 

partu raken van een éénling met foetale nood.  
I:   sectio caesarea; 
C:  vaginale baring;  
O:  perinatale sterfte, klinische neonatale uitkomsten: bronchopulmonary dysplasia (BPD), 

periventricular leukomalacia (PVL), retinopathy of prematurity (ROP), intracranial hemorrhage 
(IVH) (ten minste graad 3), necrotizing enterocolitis (NEC) en lange termijn uitkomsten: Bayley 
Scales of Infant Development (BSID), Movement-ABC, cerebrale parese (CP), blindheid, 
doofheid, cognitieve- en/of gedragsproblemen, maternale morbiditeit en mortaliteit.  

 
Om de uitkomsten te laten gelden voor de Nederlandse situatie zijn studies met Aziatische 
populaties geëxcludeerd. Voor de inclusie moesten data ten minste apart geanalyseerd zijn voor de 
groep vanaf 23+0 tot 26+0 weken en er bij de inclusie duidelijk beschreven zijn dat het om kinderen 
ging die spontaan extreem te vroeg geboren werden.  
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte neonatale overleving en maternale sterfte een voor de besluitvorming cruciale 
uitkomstmaat en korte en lange termijn ontwikkelproblemen voor de besluitvorming belangrijke 
uitkomstmaten. Andere belangrijke uitkomstmaten zijn: pathologische aandoeningen (BPD, PVL, ROP 
(ten minste graad 2), IVH (ten minste graad 3) en NEC), blind- en doofheid, cerebrale parese en 
cognitieve- en gedragsproblemen. De werkgroep definieerde 10% als een klinisch relevant verschil, 
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en voor neonatale en maternale mortaliteit was elk statistisch significant verschil een klinisch 
relevant verschil.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 28 maart 2019 met relevante 
zoektermen gezocht naar studies over de modus partus bij extreme vroeggeboorten. De 
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad verantwoording. De literatuurzoekactie 
leverde 727 treffers op. Studies die (on)gunstige effecten van een (voorgenomen) sectio caesarea 
versus (voorgenomen) vaginale baring analyseerden werden geïncludeerd. Op basis van titel en 
abstract werden in eerste instantie 165 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige 
tekst, werden 148 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad verantwoording); 17 
overgebleven studies betroffen retrospectieve cohortstudies naar de uitkomsten van sectio caesarea 
versus vaginale baring; hiervan beschreven slechts 3 studies een spontane vroeggeboorte. Slechts bij 
1 studie is een sub-analyse uitgevoerd naar sectio caesarea versus vaginale baring tijdens spontane 
vroeggeboorte in combinatie met resultaten vanaf 23+0 tot 26+0 weken. Voor gevolgen op lange 
termijn is 1 studie geïncludeerd. Er werden geen studies gevonden over de wijze van de partus bij 
extreme vroeggeboorte met een vermoeden van foetale nood. 
 
Samenvatting van de literatuur 
De EPICure studie van Morgan (2016) beschrijft een retrospectieve cohortstudie die de uitkomsten 
van 1722 éénlingen, geboren tussen 22 en 26 weken (combinatie van hoofd- en stuitligging) 
beschrijft. Morgan (2016) evalueerde het effect van de modus partus, en vergeleek de sectio 
caesarea met een vaginale baring. Van de 1722 extreem vroeggeboren éénlingen werden 1361 
kinderen vaginaal geboren en 356 kinderen via een sectio caesarea. Morgan (2016) maakt daarbij 
onderscheid in vrouwen die spontaan in partu raken of niet. De volgende voor de werkgroep 
relevante uitkomstmaten werden meegenomen: neonatale mortaliteit en korte termijn morbiditeit, 
waarbij een goede conditie werd gedefinieerd als de aanwezigheid van een hartslag > 100 slagen per 
minuut 5 minuten na de geboorte.  
 
De studie van Högberg (2007) beschrijft een retrospectief nationaal cohort van 2094 extreem 
vroeggeboren éénlingen tussen de 23 en 27 weken. Högberg (2007) gebruikte het Swedish Medical 
Birth Register tussen 1990 en 2002. In de studie worden 1795 kinderen beschreven die spontaan te 
vroeg geboren werden tussen 23+0 en 27+6 weken en waarvan bij 840 kinderen een sectio caesarea 
werd verricht. Er werden subgroep analyses gedaan voor zowel meerlingen als stuitliggingen. De 
volgende voor de werkgroep relevante uitkomstmaten werden meegenomen: neonatale mortaliteit.  
 
De studie van Obican (2015) beschrijft een secundaire analyse van een RCT naar de toediening van 
magnesiumsulfaat om CP te voorkomen bij vroeggeboorten in de Verenigde Staten. Er is een 
subgroep analyse uitgevoerd bij 178 kinderen geboren met spontane vroeggeboorte tussen de 23 en 
25 weken. Obican (2015) beschrijft het verschil in neurologische ontwikkelscores tussen kinderen die 
vaginaal zijn geboren en kinderen waarbij een sectio caesarea is verricht bij een spontane extreme 
vroeggeboorte. Kinderen werden gedurende een periode van 2 jaar gevolgd en de volgende voor de 
werkgroep relevante uitkomstmaten werden meegenomen: ontwikkelscores met de Bayley II 
mentale en motorische ontwikkelindex. 
 
Resultaten 
Mortaliteit 
De studie van Morgan (2016) vond een positieve associatie tussen overleving en het uitvoeren van 
een sectio caesarea, echter er werd geen voordeel van een sectio caesarea gevonden als de analyse 
werd beperkt tot vrouwen die spontaan in partu raken, dus na exclusie van de iatrogene 
vroeggeboorten. Niet-significante OR’s voor overlijden in de verloskamer (direct overlijden 
postpartum) bij sectio caesarea versus vaginale baring ≤ 24+0 weken, 24+0 tot 25+0 weken en 25+0 
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tot 26+0 weken zijn respectievelijk OR=0.96 (95%BI 0.36 tot 2.55), OR=0.77 (95%BI 0.25 tot 2.43) en 
OR=0.63 (95%BI 0.13 tot 3,00).  
 
De studie van Högberg (2007) onderzocht neonatale mortaliteit bij spontane extreme vroeggeboorte 
(23 tot 25 weken) zonder indicaties voor een geplande sectio. In totaal waren er 149 spontane 
extreme vroeggeboortes waarvan 17 per sectio caesarea (= 11.4%) en 132 vaginale geboortes. De 
neonatale mortaliteit na een spontane extreme vroeggeboorte na het verrichten van een sectio 
caesarea was 17.6% en na een vaginale geboorte 27.3%. De OR voor overlijden na sectio caesarea 
versus vaginale baring bij spontane extreme vroeggeboorte was 0.57 (95%BI 0.16 tot 2.11), en liet 
aldus geen verschil zien tussen beide groepen. In de studie van Högberg (2007) werden 166 extreem 
vroeggeboren meerlingzwangerschappen gerapporteerd waarbij bij 48 vrouwen een sectio caesarea 
werd verricht (=28.9%) en er 118 vaginale geboortes waren. De neonatale mortaliteit na het 
verrichten van een sectio caesarea bij een extreem vroeggeboren meerlingzwangerschap was 43.7% 
en na een vaginale baring 55.1%. De OR voor overlijden na sectio caesarea versus vaginale baring was 
0.63 (95%BI 0.32 tot 1.25), geen verschil tussen beide groepen. In totaal waren er 94 extreem 
vroeggeboren in stuitligging waarbij 36 maal een sectio caesarea werd verricht (=38.3%) en 58 
vaginale geboortes. De neonatale mortaliteit na het verrichten van een sectio caesarea bij een 
extreem vroeggeboren foetus in stuitligging was 19.4% en na een vaginale baring 46.6%. De OR voor 
overlijden na sectio caesarea versus vaginale baring was 0.28 (95%BI 0.10 tot 0.73), dus een 
statistisch significant lagere mortaliteit na een sectio caesarea.  
 
Morbiditeit korte termijn 
De studie van Morgan (2016) vond geen associatie tussen neonatale morbiditeit (goede conditie 
werd gedefinieerd als de aanwezigheid van een hartslag > 100 slagen per minuut 5 minuten na de 
geboorte) en de modus partus (sectio caesarea versus vaginale baring). Niet-significante OR’s voor 
morbiditeit tussen sectio caesarea versus vaginale baring ≤ 24/0 weken, 24/0 tot 25/0 weken en 25/0 
tot 26/0 weken zijn respectievelijk OR= 1.18 (95%BI 0.47 tot 2.96), OR= 2.01 (95%BI 0.80 tot 5.08) en 
OR= 0.71 (95%BI 0.33 tot 1.54).  
 
Lange termijn ontwikkeling (2 jaar) 
Obican (2015) onderzocht het verschil in neurologische uitkomsten tussen kinderen die per sectio of 
vaginaal geboren zijn. De gemiddelde score op de mentale component van de Bayley II verschilde 
niet tussen kinderen die een sectio caesarea hebben gehad (gemiddelde score 75.5; SD=17.3) of een 
vaginale baring hebben gehad (gemiddelde score 75.8; SD= 20), p= 0.91. Ook gemiddelde score op de 
motorische component van de Bayley II verschilde niet tussen kinderen die een sectio caesarea 
hebben gehad (gemiddelde score 80.4; SD= 19.8) of een vaginale baring hebben gehad (gemiddelde 
score 80.4; SD=20), p= 0.99; geen verschil tussen beide groepen. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
1. De bewijskracht voor de uitkomstmaat neonatale mortaliteit startte op laag gezien het 

observationele onderzoeksdesign en werd met één niveau verlaagd gezien de beperkingen in 
de onderzoeksopzet (risico op indicatiebias en confounding). De bewijskracht van de literatuur 
werd gegradeerd als ‘Zeer Laag’. 

2. De bewijskracht voor de neonatale morbiditeit op korte termijn startte op laag gezien de 
observationele aard van de studies en werd met een niveau verlaagd gezien beperkingen in de 
onderzoeksopzet. Met name indicatie bias en veel van elkaar afhankelijke factoren 
verhoogden de risk of bias. De bewijskracht van de literatuur werd gegradeerd als ‘Zeer Laag’. 

3. De bewijskracht voor de neonatale morbiditeit op lange termijn startte op hoog omdat de 
bewijskracht bewust op gerandomiseerd onderzoek, en werd met twee niveaus verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risico op indicatie bias) en kleine patiëntgroep 
(imprecisie). De bewijskracht van de literatuur werd gegradeerd als ‘Zeer Laag’. 
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Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Het onduidelijk wat het effect is van de partus modus, sectio caesarea versus 
vaginale baring, op de neonatale mortaliteit bij spontane extreme 
vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur < 26 weken.  
 
Bronnen: (Morgan, 2016; Högberg, 2007)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het onduidelijk wat het effect is van de partus modus, sectio caesarea versus 
vaginale baring, op de neonatale morbiditeit (korte termijn) bij spontane 
extreme vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur < 26 weken.  
 
Bronnen: (Högberg, 2007)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het onduidelijk wat het effect is van de partus modus, sectio caesarea versus 
vaginale baring, op de neonatale morbiditeit (lange termijn neurologische 
ontwikkeling) bij spontane extreme vroeggeboorte bij een 
zwangerschapsduur < 26 weken.  
 
Bronnen: (Högberg, 2007)  

 

- 
GRADE 

Er zijn geen studies naar de effecten van een sectio caesarea versus vaginale 
baring, in het geval van een spontane extreme vroeggeboorte en vermoeden 
van foetale nood 

 
Overwegingen 
Momenteel is er in Nederland wisselend beleid omtrent de bereidheid tot het doen van een sectio 
caesarea in geval van foetale nood, waarbij in sommige klinieken onder 26 of onder 25 weken zeer 
terughoudend wordt omgegaan met het verrichten van een sectio caesarea. Nadelen van het doen 
van een sectio caesarea zijn de gevolgen van het uteruslitteken op eventuele volgende 
zwangerschappen, ongunstige gevolgen bij de moeder en de mogelijk technisch lastige sectio bij deze 
termijn.  
 
Er is in de huidige literatuur geen bewijs gevonden voor het routinematig uitvoeren van een sectio 
caesarea bij spontane extreme vroeggeboorte van eenlingen al dan niet met foetale nood. Wel zijn er 
retrospectieve studies naar de verschillen in uitkomsten na sectio caesarea versus vaginale baring. In 
deze aanvullende literatuur wordt echter geen verschil gemaakt tussen spontane en iatrogene 
vroeggeboorten. In tegenstelling tot de studies waarin de spontane vroeggeboortes apart 
geanalyseerd zijn, laten deze retrospectieve cohortstudies zien dat een sectio caesarea < 26 weken 
geassocieerd is met een verlaagde kans op perinatale sterfte (OR =0,72 met een CI van 0,68-0,76). De 
literatuur laat zien dat de OR voor perinatale sterfte in het voordeel is van een sectio caesarea en dat 
dit voordeel groter wordt bij kortere zwangerschapsduur. Echter, deze resultaten moeten kritisch 
worden beschouwd vanwege de mogelijke selectiebias want er wordt mogelijk eerder een 
keizersnede gedaan bij een kind met een betere prognose. Aan de andere kant, bij een niet-actief 
neonatologisch beleid wordt er sowieso geen keizersnede gedaan.  
 
De studie van Morgan (2016) laat zien dat het verschil in overleving bij een sectio caesarea wegvalt 
als de analyse wordt beperkt tot vrouwen die spontaan in partu waren. Hier wordt de mogelijke 
selectiebias bevestigd, aangezien Morgan (2016) laat zien dat er vooral een sectio caesarea gedaan 
zal worden gedaan bij een foetus in goede conditie met actief neonataal beleid bij een vrouw die niet 
in partu is.  
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Waarden en voorkeuren van ouders 
Aangezien er op basis van de literatuur geen conclusies kunnen worden getrokken zal het te voeren 
beleid afhangen van de individuele waarden, kenmerken en voorkeuren van de patiënt. Dit zal 
voornamelijk de onderwerpen betreffen die ook al bij het kiezen voor actief beleid een rol spelen, 
zoals obstetrische voorgeschiedenis, eventuele toekomstige zwangerschappen, maar ook de 
persoonlijke mening ten aanzien van niet actief beleid of de kans op een gehandicapt kind.  
 
Indien er wordt gekozen voor actieve opvang dan is de volgende keuze het wel of niet uitvoeren van 
een sectio. Hierbij moeten ouders informatie krijgen over voor- en nadelen van de sectio versus 
vaginale baring voor zowel moeder als kind. Een sectio gaat gepaard met een langer herstel na de 
bevalling bij de moeder en consequenties voor een volgende zwangerschap zonder dat het bekend is 
of er voordelen voor het kind zijn. Echter, er zijn situaties denkbaar waarin er een duidelijk voordeel 
voor het kind zou kunnen zijn. In dergelijke situaties moet een afweging worden gemaakt tussen het 
veronderstelde voordeel ten aanzien van een mogelijk betere conditie van het kind direct na 
geboorte versus het blijvende risico van neonatale sterfte en morbiditeit en de maternale 
complicaties op korte termijn en bij een eventuele volgende zwangerschap.   
 
Geboorte kind bij sectio 
In een Amerikaans retrospectief cohort met een sectio caesarea tussen 23 en 27 weken werd bij een 
lage dwarse incisie in 11% van de gevallen een conversie gedaan naar een omgekeerde T or J incisie. 
Er was geen verschil in samengestelde uitkomsten tussen een lage dwarse incisie en een klassieke 
incisie. Een review uit 2020 concludeert dat een preterme verticale klassieke incisie niet is 
geassocieerd met een significant verhoogd risico, maar data zijn spaarzaam. Het risico op een 
spontane uterus ruptuur als er geen trial of labor (TOL) wordt gepland is 1% (Moramarco, 2020). 
 
Bij het openen van de uterus heeft het de voorkeur om de vliezen te laten staan en de foetus in de 
vliezen geboren te laten worden (en caul), en daarmee de ontwikkeling van de foetus te 
vergemakkelijken. Er zijn aanwijzingen dat daarmee de mate van asfyxie kan worden verminderd (Jin, 
2013). Verder is het bij de extreme vroeggeboren kind extra belangrijk om ook bij sectio zorg te 
dragen voor warmtemanagement (muts en plastic zak), en laat afnavelen (ten minste > 30 
seconden).  
 
Korte termijn effecten  
In een Amerikaanse cohortstudie, waarin ook iatrogene vroeggeboorten werden meegenomen, was 
er meer ernstige maternale mortaliteit en morbiditeit bij een sectio onder 26 weken (26.7%) dan bij 
een sectio tussen 26 en 34 weken (14.2%, P < .001 (Blanc, 2019). Sowieso lijkt het risico op ernstige 
maternale problematiek in deze extreme vroeggeboorte periode verhoogd onafhankelijk van de 
modus partus. Na de publicatie van “the periviable birth executive summary” (Raju, 2014) steeg het 
sectio percentage bij een zwangerschapsduur van 22/0 tot 23/6 weken van 24.3% naar 28.4% 
(P<.001) in associatie met een kleine reductie in neonatale sterfte (67.2% versus 64.6%, P=.009) 
(Rossi, 2019). 
 
Lange termijn effecten 
Op basis van Nederlandse PRN data is de prognose voor een volgende zwangerschap na een 
preterme sectio caesarea niet anders dan na een à terme sectio (Rietveld, 2019). Er bleken zich met 
name evenveel complicaties bij de volgende zwangerschap voor te doen als na een à terme 
zwangerschap en sectio. Opvallend was dat er sprake was van een hoog aantal geslaagde vaginale 
baringen (86.2 tot 96.2%) nadat de baring spontaan was begonnen. 
 
Kosten (middelenbeslag)  
Aan een sectio caesarea zijn extra kosten verbonden. De voornaamste kosten zijn direct gerelateerd 
aan de morbiditeit van het kind; het NICU-verblijf en eventuele lange termijn handicaps. 
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Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders  
Momenteel wordt in Nederland, voor zover bekend, geen sectio caesarea verricht met als enige 
indicatie extreme vroeggeboorte. Vanuit de literatuur is er geen overtuigend bewijs om dit beleid te 
wijzingen. Voor de modus partus bij een extreem premature stuit bestaat er praktijkvariatie. Op basis 
van het geringe bewijs is er enige voorkeur voor een sectio caesarea en zou dit beleid kunnen 
worden aangepast. Gezien de kleine getallen waarover hier wordt gesproken zal dit niet leiden tot 
problemen bij de relevante stakeholders.  
 
Haalbaarheid en implementatie 
De huidige praktijk ten aanzien van de modus partus bij spontane vroeggeboorte zonder andere 
indicatie wordt met deze aanbeveling niet gewijzigd, behalve dat een stuitligging expliciet als 
indicatie voor een sectio caesarea genoemd wordt 
 
Aanbevelingen - rationale 
Samenvattend dient de individuele situatie van patiënte worden meegenomen bij de afweging tot 
het doen van een sectio caesarea in geval van een spontane extreme vroeggeboorte. Factoren die 
hierbij meegenomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de vrouw en haar 
vruchtbaarheidskansen, maar ook de persoonlijke normen en waarden van de patiënte en haar 
omgeving. Ook moet de grootte van eventuele andere effecten, bijvoorbeeld uitgezakte navelstreng 
bij een liggingsafwijking, hierin worden meegenomen. De voorkeursmodus is afhankelijk van de 
complexe afweging tussen het potentiële voordeel voor de uitkomst van het kind, versus de 
morbiditeit voor de moeder en eventuele complicaties in volgende zwangerschappen. 
 
Aanbevelingen  

Er is geen indicatie voor het doen van een sectio alleen op basis van de extreme premature 
termijn. 

 

Bespreek voor- en nadelen van het uitvoeren van een sectio caesarea met ouders in een zo 
vroeg mogelijk stadium, waarbij naast medische factoren, ook individuele factoren van 
medische, psychosociale en ethische aard een rol spelen. Moeders hebben het recht een 
sectio caesarea te weigeren. 

 

Betrek in de afweging tot het doen van een sectio caesarea tijdens een spontane extreme 
vroeggeboorte de ligging van de foetus en de foetale conditie.  

 

Overweeg de mogelijkheid van het doen van een sectio caesarea bij een spontane extreme 
vroeggeboorte waarbij sprake is van foetale nood, mits actieve opvang is afgesproken, met 
als doel het kind in zo optimaal mogelijk conditie geboren te laten worden.  
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Module 8 Gebruik van hartmassage en/ of adrenaline bij de opvang van de 
extreem premature pasgeborene 
 
Uitgangsvraag 
Dient hartmassage en/of toediening van adrenaline bij de opvang direct post-partum te worden 
ingezet bij reanimatie van extreem vroeggeboren kinderen met een zwangerschapsduur < 26 weken?  
 
Inleiding 
In de huidige praktijk wordt in Nederland bij de geboorte van een kind onder de 26 weken 
zwangerschapsduur geen hartmassage en/of toediening van adrenaline ingezet bij de reanimatie van 
de extreem vroeggeboren kinderen, mede vanwege de zorgen om de lange termijn uitkomsten. 
Mogelijk is er inmiddels meer bekend over de lange en korte termijn uitkomsten na reanimatie in de 
verloskamer in de vorm van hartmassage en/of toediening van adrenaline.   
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvragen: 

‘Wat zijn de (on)gunstige uitkomsten van hartmassage en/of toediening van adrenaline in de 
verloskamer bij de reanimatie van extreem vroeggeboren kinderen?’ 

 
P: extreem te vroeggeboren kinderen (22 tot 26 weken AD);  
I:  kinderen die hartmassage en/of adrenaline hebben gekregen direct na de geboorte; 
C: kinderen die geen hartmassage en/of adrenaline direct na de geboorte hebben gekregen;  
O:   mortaliteit/overleving; Korte termijn morbiditeit (BPD, PVL, IVH (≥ graad 3), RO, NEC (waarvoor 

chirurgische interventie nodig is); Lange termijn morbiditeit: CP, blindheid, doofheid, 
cognitieve problemen en/of gedrag. 

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte mortaliteit/overleving (een) voor de besluitvorming cruciale uitkomstmaat; en 
korte en lange termijn morbiditeit voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de 
studies gebruikte definities. Als grens voor klinisch relevante verschillen werden door de werkgroep 
de default-grenzen van GRADE gehanteerd. Voor dichotome uitkomstmaten een verschil van 25% in 
het relatief risico (RR=0,75 en RR=1,25) en voor continue uitkomstmaten een verschil van 0,5 SD 
(Schünemann, 2013)). Voor mortaliteit/overleving definieerde de werkgroep ieder statistisch 
significant verschil als klinisch relevant.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library (via Wiley)) is 
vanaf 1995 tot 17 april 2019 met relevante zoektermen gezocht naar artikelen over reanimatie bij 
extreme vroeggeboorte. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. 
De literatuurzoekactie leverde 489 treffers op. Vergelijkende studies vanaf 1995 over extreem 
vroeggeboren kinderen (zwangerschapsduur 22 tot 26 weken) die hartmassage en/of adrenaline 
kregen ten opzichte van geen hartmassage en/of adrenaline bij de opvang direct post-partum 
werden geselecteerd. Studies over een Aziatische populatie werden geëxcludeerd, vooral gezien de 
lage kwaliteit van deze vakbladen. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 69 studies 
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 66 studies geëxcludeerd 
(zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en 3 studies definitief geselecteerd (Arnon, 
2017; Handley, 2015; Haines, 2016). 
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Resultaten 
Er werden 3 onderzoeken opgenomen in de literatuuranalyse (Arnon, 2017; Handley, 2015; Haines, 
2016). De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen.  
 
Beschrijving studies 
De observationele cohortstudie van Arnon (2017) evalueerde de risicofactoren en impact van 
reanimatie op de verloskamer bij kinderen die werden geboren tussen de 24 en 31 weken met een 
laag geboortegewicht in vergelijking met kinderen die geen reanimatie ondergingen. De 
studiepopulatie bestond uit 17.564 extreem vroeggeboren kinderen, waarvan er 6478 werden 
geboren tussen de 24 en 27 weken en 11.086 kinderen werden geboren tussen een 
zwangerschapsduur van 28 en 31 weken. De primaire uitkomstmaat was mortaliteit.  
 
De studie van Handley (2015) is een cohortstudie welke de relatie tussen mortaliteit en morbiditeit 
en reanimatie op de verloskamer beschrijft bij 13.758 extreem vroeggeboren kinderen. De 
vroeggeboren kinderen zijn onderverdeeld in subgroepen van kinderen geboren bij een 
zwnagerschapsduur tussen de 22-23+6 weken en 24-25+6 weken. De belangrijkste uitkomstmaten 
van de studie zijn mortaliteit en morbiditeit op de korte termijn.  
 
Tenslotte is er nog een studie van Haines uit 2016. Deze studie beschrijft de uitkomsten op 
mortaliteit na wel of geen volledige reanimatie (dus A enB en hartmassage en/ of adrenaline) op de 
verloskamer bij extreem vroeggeboren kinderen, met een Apgar score van 0 op één minuut, waarbij 
onderscheidt wordt gemaakt tussen kinderen aangemerkt als doodgeboren kinderen (N=2173) en  
aangemerkt als levend geboren kinderen (N=89).  
 
Resultaten 
Mortaliteit/ Overleving 
De uitkomstmaat mortaliteit/overleving werd gerapporteerd in drie studies (Arnon, 2017; Handley, 
2015; Haines, 2016). In de observationele studie van Arnon (2017) zijn 6478 extreem vroeg 
geborenen geïncludeerd, waarvan 6,4% (n=412) reanimatie in de verloskamer onderging. Mortaliteit 
was significant hoger (P-value < 0,0001) in de groep die wel reanimatie onderging (70,9%) vergeleken 
met de groep die geen reanimatie onderging (34,8%). Ook na correctie voor confounders was de AOR 
voor mortaliteit significant hoger in de reanimatie-groep ten opzichte van de groep die geen 
reanimatie onderging (OR 3,32; 95%BI 2,58 tot 4,29).  
 
In de studie van Handley (2015) zijn subgroepen 22-23+6 en 24-25+6 apart geanalyseerd. De 
resultaten worden apart besproken. Voor de eerste groep was er voor ‘in hospital’ mortaliteit bij de 
kinderen die wel of niet gereanimeerd werden geen significant verschil (802/1369 (59%) versus 
84/142 (59%)). Ook overlijden binnen de eerste 12 uur was niet verschillend tussen de groepen. Bij 
de oudere groep kinderen was er een significant verschil voor ‘in hospital’ mortaliteit: 23% 
(1146/4891) voor de groep die niet gereanimeerd was versus 31% (123/402) voor de groep die wel 
gereanimeerd was. De OR was (niet significant) 1,26 (95% CI 0,99 tot 1,60). Voor overlijden binnen de 
eerste 12 uur was er geen verschil tussen de groepen. De auteurs geven aan dat de niet significante 
verschillen in de jonge groep mogelijk te verklaren zijn door de hoge mortaliteit in de hele groep.  
 
De studie van Haines (2016) maakt onderscheid tussen doodgeboren (n=2173) en levend geboren 
kinderen (89), beide groepen met een Apgar-score 0 op 1 minuut. Uitkomsten laten zien dat alle 40 
als doodgeboren aangemerkte kinderen die gereanimeerd werden overleden tijdens de ziekenhuis 
opname (100%). Van de 89 kinderen die als levend aangemerkt geboren werden, werden 48 (53,9%) 
in de verloskamer gereanimeerd en 41 (46,1%) niet. Zevendertig kinderen (77,1%) van deze 48 
kinderen overleden tijdens ziekenhuisopname. De significante OR voor overleven na reanimatie was 
0,03 (95% CI 0,02-0,04). Overleving was positief geassocieerd met geboren zijn in tertiaire centra en 



82 
Conceptmodules Perinataal beleid bij de richtlijn Extreme vroeggeboorte 
Commentaarfase oktober 2021 

negatief geassocieerd met mannelijk geslacht, intubatie en hartmassage. Deze studie heeft geen 
vergelijking gemaakt met de groep zonder foetale nood. 
 
Korte termijn morbiditeit 
Intraventricular hemorrhage (IVH) 
Twee studies rapporteerden de uitkomstmaat IVH (Arnon, 2017; Handley, 2015).  
 
In de studie van Arnon (2017) was het percentage IVH 3 en 4 voor de groep geboren tussen een 
zwangerschapsduur 24 en 27 weken significant hoger (39,6% versus 25,2%) in de groep na 
reanimatie versus de groep zonder reanimatie (P-value < 0,01). Na correctie voor confounders was 
de kans op IVH significant hoger in de reanimatie groep (OR: 1,59; 95%BI: 1,20 tot 2,10). In de studie 
van Handley (2015) waren er geen significante verschillende tussen de reanimatie groep en de niet-
reanimatie groep bij een zwangerschapsduur van22-23+6 weken met vergelijkbare percentages van 
respectievelijk 25% en 26%. Voor de groep kinderen geboren tussen een zwangerschapsduur van 24-
25+6 weken waren er significante verschillen van 27% bij de reanimatie groep en 21% bij de niet 
reanimatie groep met een OR van 1,36 (95% CI 1,07-1,72).  
 
Bronchopulmonaire dysplasie (BPD) 
Twee studies beschreven de uitkomstmaat bronchopulmonaire dysplasie (Arnon, 2017 en Handley, 
2015). In de studie van Arnon (2017) was het percentage BPD significant hoger in de reanimatiegroep 
in vergelijking met de niet reanimatiegroep met respectievelijk 42,1% versus 31,7% (P-waarde = 
0,01). Na correctie voor confounders was de OR voor BPD 1,32 hoger in de reanimatie groep ten 
opzichte van de niet-reanimatie groep, maar dit was niet significant (OR 1,32; 95%BI 0,90 tot 1,94). In 
de studie van Handley (2015) werd geen significant verschil gevonden voor het ontwikkelen van BPD 
voor zowel de kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van 24 tot 25+6 weken als kinderen 
geboren bij een zwangerschapsduur van 24-25+6 weken.   
 
Retinopathie of prematurity (ROP) 
Alleen de studie van Arnon (2017) beschrijft de uitkomst ROP. In deze studie werd geen significant 
verschil gevonden tussen de reanimatie en niet reanimatie groep tussen een zwangerschapsduur van 
24 en 27 weken met respectievelijk 22,9% en 19%.  
 
Necrotiserende enterocolitis (NEC) 
Twee studies beschreven de uitkomstmaat necrotiserende enterocolitis (NEC) (Arnon, 2017; Handley, 
2015;). In de studie van Arnon (2017) was het percentage NEC significant lager (6,8% versus 10,1%) in 
de reanimatie-groep versus niet-reanimatie groep (P-waarde = 0,04). Ook na correctie voor 
confounders was de AOR voor NEC significant lager in de reanimatie groep. (OR: 0,61; 95%BI: 0,40 tot 
0,92). In de studie van Handley (2015) werd een significant verschil gevonden tussen de reanimatie 
en niet-reanimatie groep met respectievelijk 6% NEC versus 3% bij een zwangerschapsduur tussen de 
22-23+6 weken, maar niet voor de oudere-groep met een zwangerschapsduur tussen de 24 tot 25+6 
weken. OR van 1,84 was niet significant voor een zwangerschapsduur tussen de 22-23+6 weken 
groep (95% CI: 0,83-4,09). 
 
Periventriculaire leukomalacie (PVL) 
Twee studies rapporteerden over PVL. In de studie van Arnon (2017) was het percentage PVL 
significant hoger (20,3% versus 11,2%) in de reanimatie-groep versus de niet reanimatie groep (P-
value = 0,001). Ook na correctie voor confounders was de AOR voor PVL significant hoger (OR 1,81; 
95%BI 1,17 tot 2,82). In de studie van Handley (2015) werden geen significante verschillen gevonden 
tussen de reanimatie als niet-reanimatie groep voor zowel met een zwangerschapsduur tussen de 22 
tot 23+6 weken als met een zwangerschapsduur tussen de 24 tot 25+6 weken.  
 
Bewijskracht van de literatuur  
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• De bewijskracht voor de uitkomstmaat mortaliteit startte op laag gezien het observationeel 
karakter van het onderzoek en is met twee niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten 
(imprecisie) en beperkingen in studie-opzet (counfounding by indication). De bewijskracht is 
gegradeerd op zeer laag. 

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat IVH startte op laag gezien het observationeel karakter 
van het onderzoek en is met twee niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten 
(imprecisie) en beperkingen in studie-opzet (counfounding by indication). De bewijskracht is 
gegradeerd op zeer laag. 

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat BPD startte op laag gezien het observationeel karakter 
van het onderzoek en is met twee niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten 
(imprecisie) en beperkingen in studie-opzet (counfounding by indication). De bewijskracht is 
gegradeerd op zeer laag. 

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat ROP startte op laag gezien het observationeel karakter 
van het onderzoek en is met twee niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten 
(imprecisie) en beperkingen in studie-opzet (counfounding by indication). De bewijskracht is 
gegradeerd op zeer laag. 

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat NEC startte op laag gezien het observationeel karakter 
van het onderzoek en is met twee niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten 
(imprecisie) en beperkingen in studie-opzet (confounding by indication). De bewijskracht is 
gegradeerd op zeer laag. 

• De bewijskracht voor de uitkomstmaat PVL startte op laag gezien het observationeel karakter 
van het onderzoek en is met twee niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten 
(imprecisie) en beperkingen in studie-opzet (counfounding by indication). De bewijskracht is 
gegradeerd op zeer laag. 

 
Lange termijn morbiditeit  
Er werden geen studies gevonden waarin de lange termijn uitkomsten werden beschreven: CP, 
blindheid, doofheid, cognitieve problemen en/of gedrag.   
 
Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect van reanimatie is op de overleving bij 
extreem vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Arnon, 2017; Handley, 2015; Haines 2016)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect van reanimatie is op intra ventriculair 
bloeding bij extreem vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Arnon, 2017; Handley, 2015)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect van reanimatie is op bronchopulmonaire 
dysplasie bij extreem vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Arnon, 2017; Handley, 2015)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect van reanimatie is op retinopathie of 
prematurity bij extreem vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Arnon, 2017)  
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Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect van reanimatie is op necrotiserende 
enterocolitis bij extreem vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Arnon, 2017; Handley, 2015)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect van reanimatie is op peri ventriculaire 
leukomalacie bij extreem vroeggeboren kinderen. 
 
Bronnen: (Arnon, 2017; Handley, 2015)  

 

- 
GRADE 

Het effect van reanimatie op lange termijn morbiditeit (cerebrale parese, 
blindheid, doofheid, cognitieve problemen en/of gedrag) is onbekend. Er 
werden geen studies geïncludeerd die deze uitkomstmaten rapporteerden. 
 
Bronnen: - 

 
 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
In de huidige praktijk is in de richtlijn uit 2010 afgesproken om bij de geboorte van een kind onder de 
26 weken zwangerschapsduur geen reanimatie in de vorm van hartmassage en/of toediening van 
adrenaline in te zetten, vanwege de zorgen om de lange termijn uitkomsten. Vandaar dat niet alleen 
gezocht is naar overlevingskansen, maar ook naar uitkomsten op de lange en korte termijn na 
reanimatie in de verloskamer in de vorm van hartmassage en/of toediening van adrenaline bij 
kinderen geboren met een zwangerschapsduur < 26 weken.   
 
De beschikbare literatuur laat zien dat er een significant hogere kans op overlijden is in reanimatie-
groep vergeleken bij niet reanimatie groep (Arnon, 2017; Handley, 2015) en een OR 0,03 om te 
overleven na reanimatie in groep met Apgar-score=0 op 1 minuut (Haines, 2016). Als er na 5 
mintuten reanimatie geen hartslag is dan is kans op overleven 0% (Haines, 2016). 
 
Tevens is er een verhoogde kans op IVH (OR 1,36 tot 1,59) voor 24 tot 27 weken (Arnon, 2017; 
Handley, 2015) bij reanimatie en verhoogde kans op PVL (OR 1,81) bij reanimatie (Arnon, 2017). De 
studies laten geen significant verhoogde kans op BDP en ROP zien in de reanimatie-groepen (Arnon, 
2017; Handley, 2015). Voor de kans op NEC spreken de studies elkaar tegen; het gaat daarbij niet om 
hoge percentages.  
 
Er zijn drie artikelen voor deze uitgangsvraag geïncludeerd, maar gezien de lage bewijskracht kunnen 
uit de literatuur geen harde conclusie getrokken worden. Het gaat in alle gevallen om observationele 
vergelijkende studies. Daarnaast is het van belang om bias mee te nemen in de interpretatie van de 
gegevens. Het gaat dan zowel om indicatie bias omdat alleen reanimatie in de vorm van hartmassage 
en/ of adrenaline in een beperkte groep kinderen wordt geïndiceerd als door de keuze om over te 
gaan op reanimatie of niet, die veelal wordt ingegeven door de richtlijnen van verschillende 
landen/lokale ziekenhuizen. De GRADE is bij alle drie de studies met twee niveaus verlaagd gezien 
het geringe aantal patiënten (imprecisie) en beperkingen in studie-opzet (counfounding by 
indication). De bewijskracht is gegradeerd op zeer laag. 
 
De ondersteunende literatuur ondersteunt de hypothese dat gebruik van hartmassage en/ of 
adrenaline bij de opvang van pasgeborenen < 26 weken geen duidelijk positief effect laat zien op de 
overlevingskansen. Tegelijkertijd lijken er op basis van de beperkte literatuur geen grote verschillen 
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te zijn tussen reanimatie met behulp van hartmassage en/ of adrenaline en niet-reanimatie als het 
gaat om BPD, ROP, NEC. Voor IVH en PVL zijn wel verhoogde OR gevonden.  
 
Op basis van de ondersteunende literatuur lijkt het gebruik van hartmassage en/ of adrenaline geen 
vaste plek in de opvang van de extreem te vroeg geboren kinderen te hebben. Derhalve adviseert de 
werkgroep hartmassage en/of toediening van adrenaline bij deze doelgroep niet te gebruiken  tijdens 
de opvang van deze kinderen.   
 
Waarden en voorkeuren van ouders 
Gezien de slechte prognose, ondanks de matige bewijskracht van de literatuur, adviseert de 
werkgroep bij het counselen van ouders hen te informeren dat toepassen van hartmassage en/ of 
adrenaline medisch gezien niet zinvol is en dus ook niet toegepast zal worden. 
 
Kosten (middelenbeslag)  
Er zijn geen extra kosten verbonden aan het niet toepassen van hartmassage en/ of adrenaline. 
 
Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders 
Er wordt geen aanbeveling gedaan die afwijkt van de huidige richtlijn. Gezien de lage bewijskracht 
van de literatuur en de beschikbare resultaten is het goed te verantwoorden om geen hartmassage 
en/ of adrenaline toe te passen bij kinderen geboren met een zwangerschapsduur < 26 weken. De 
beperkte literatuur onderschrijft de zorgen die er zijn voor hogere kans op sterfte en het ontwikkelen 
van co-morbiditeit als IVH en PVL. 
 
Haalbaarheid en implementatie 
De interventie en uitvoering van het toepassen van hartmassage en toedienen van adrenaline staan 
in de richtlijn van de reanimatieraad als onderdeel van de newborn life support. De interventie 
behoeft geen extra personeel, apparatuur en kosten. Ten aanzien van de implementatie zijn er geen 
specifieke bezwaren, aangezien het toepassen van een reanimatie met hartmassage en adrenaline al 
bij oudere kinderen wordt toegepast. 
 
Aanbevelingen - rationale 
Op basis van de ondersteunende literatuur lijkt het gebruik van hartmassage en/ of adrenaline geen 
vaste plek in de opvang van de extreem vroeggeboren kinderen te hebben. Overlevingskansen 
blijven klein en er is mogelijk sprake van verhoogde kans op IVH en PVL na reanimatie in de vorm van 
hartmassage en/of toediening van adrenaline bij de opvang van kinderen geboren met een 
zwangerschapsduur < 26 weken.  
 
Aanbevelingen  

Voer geen reanimatie uit in de vorm van hartmassage en/of toediening van adrenaline bij de 
opvang van kinderen geboren met een zwangerschapsduur < 26 weken. 

 

Bespreek met ouders de consequenties van uitgebreide reanimatie, in de vorm van het 
toepassen van hartmassage en/ of adrenaline, van extreem vroeggeboren kinderen. 

 
Literatuur 
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Module 9 Prognostische factoren tijdens NICU traject in relatie tot 
uitkomsten  
 
Er is behoefte aangegeven aan een kader voor prognostische factoren tijdens de NICU opname als 
houvast bij besluitvorming omtrent voortzetten van IC-behandeling indien initieel is besloten tot 
actieve opvang en behandeling van een extreem vroeggeboren kind. Om die vraag te kunnen 
beantwoorden is van belang inzicht te krijgen in de zeer ernstige gevolgen van de belangrijkste korte-
termijncomplicaties.  
 
Uitgangsvraag 
Welke criteria kunnen worden gebruikt om actieve opvang en behandeling van een extreem 
vroeggeboren kind te stoppen?  
 
Inleiding 
In de huidige richtlijn wordt geen advies gegeven over eventueel te gebruiken stopcriteria als er tot 
actieve opvang is besloten na adequate counseling van ouders. In de NVK richtlijn ‘Beslissingen 
omtrent het levenseinde bij pasgeborenen’ staat het volgende omtrent de besluitvorming: “de 
beslissing tot het niet beginnen of het staken van levensverlengend medisch handelen op grond van 
een te verwachten zeer slechte prognose voor het latere leven, zal door de behandelend arts worden 
genomen na bespreking in het team van kinderartsen en verpleegkundigen en dient, om uitgevoerd 
te kunnen worden, door dit team gedragen te worden; dit wil zeggen dat er overeenstemming 
bestaat, dan wel dat een ieder zich in het besluit kan vinden. 
 
De beoordeling van de ‘zinloosheid’ van een behandeling wordt gemaakt op basis van het 
totaalbeeld van de huidige en toekomstige gezondheidstoestand van het kind, waarbij in gedachten 
worden genomen:  

• De te verwachten mate van lijden (niet alleen in de zin van blijvende functiestoornissen, pijn, 
benauwdheid en ongemak, maar ook in de zin van uitzicht, hoop); 

• De te verwachten levensduur; 

• De te verwachten zwaarte van het behandelingstraject; 

• De te verwachten mogelijkheden tot communicatie (zowel verbaal als niet-verbaal), resp. 
intermenselijk contact; 

• De te verwachten mogelijkheden tot zelfredzaamheid (waaronder het zelfstandig kunnen zitten, 
lopen, wonen, zichzelf verzorgen); en  

• De mate van afhankelijkheid van het medisch zorgcircuit (bijvoorbeeld frequente opname in het 
ziekenhuis, uithuisplaatsing)”. 

 
Tijdens de voorbereidende invitational conference is de vraag gesteld of er uniforme stopcriteria te 
definiëren zijn om bovenstaande vraag met betrekking tot zinloosheid van de behandeling na actieve 
opvang van kinderen die extreem vroeggeboren zijn. 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvraag (vragen): 

‘Welke korte-termijncomplicaties bij extreme vroeggeboorte leiden tot zo ernstige lange-
termijn gevolgen dat de behandeling beter gestaakt had kunnen worden?’  
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PICO 
P:  kinderen zonder aangeboren afwijkingen die extreem vroeggeboren zijn (23 tot 26 weken); 
I:  aanwezigheid prognostische factor: IVH, sepsis, meningitis en/of NEC; 
C:  afwezigheid prognostische factor; 
O:  perinatale sterfte, klinische uitkomsten in de verloskamer: bronchopulmonary dysplasia (BPD), 

periventricular leukomalacia (PVL), retinopathy of prematurity (ROP), intracranial hemorrhage 
(IVH) (ten minste graad 3), necrotizing enterocolitis (NEC) en lange termijn uitkomsten: Bayley 
Scales of Infant Development (BSID), MABC, cerebrale parese, blindheid, doofheid, cognitieve 
problemen en/of gedragsproblemen. 

 
Om de uitkomsten te kunnen vertalen naar de Nederlandse situatie zijn studies met enkel Aziatische 
populatie en auteurs geëxcludeerd. Voor de inclusie moesten data ten minste apart geanalyseerd zijn 
voor de groep 23+0 tot 26+0 weken en er bij de inclusie duidelijk beschreven zijn dat het om extreem 
vroeggeboren kinderen ging zonder aangeboren afwijkingen. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte overleving een voor de besluitvorming cruciale uitkomstmaat en korte en lange 
termijn ontwikkelproblemen (een) voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaat. Andere 
belangrijke uitkomstmaten zijn: blindheid en doofheid, cerebrale parese en cognitieve en 
gedragsproblemen. In deze uitgangsvraag zijn pathologische aandoeningen geen uitkomst, maar 
wordt gekeken naar de uitkomsten als gevolg van IVH, sepsis, meningitis en/of NEC. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte 
definities. De werkgroep definieerde 25% als een klinisch (patiënt) relevant verschil, behalve voor 
mortaliteit waarbij elk verschil als klinisch relevant werd gedefinieerd 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library (via Wiley)) is 
op 14 maart 2019 met relevante zoektermen gezocht naar de effecten van korte-termijncomplicaties 
bij extreme vroeggeboorte. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 869 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond 
van de volgende selectiecriteria: extreme vroeggeboorte, voorspellende waarde van korte-
termijncomplicaties. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 12 studies 
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 11 studies geëxcludeerd 
(zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en 1 studie definitief geselecteerd.  
 
Beschrijving studies 
De studie van de Waal (2012) beschrijft een cohortonderzoek waarin kinderen met een 
zwangerschapsduur tussen 23 en 27 weken worden geïncludeerd. In dit prospectieve onderzoek 
werden 276 van de 345 (80%) van de kinderen levend geboren. Overlevingspercentages op 23, 24, 25 
en 26 weken waren respectievelijk, 0%, 6,7%, 57,9% en 71%. In totaal overleefden 144 kinderen; 
43.1% hiervan had ernstige neonatale morbiditeit (zoals retinopathie vanaf prematuriteit graad ≥ 3, 
bronchopulmonaire dysplasie en/of ernstige hersenbeschadiging). De Waal (2012) onderzocht welke 
vroege prognostische factoren voor ontwikkelingsstoornissen zorgen op latere leeftijd. De Waal 
(2012) volgde kinderen tot een leeftijd van twee jaar en evalueerde ontwikkelingsstoornissen. Een 
milde handicap werd gedefinieerd als ten minste één van de volgende uitkomsten: cerebrale parese 
graad 1; een Mental Development Index (MDI) van 70-84 punten en/of een Psychomotor 
Development Index (PDI) van 70 tot 84 punten. Een matig-tot ernstige handicap werd gedefinieerd 
als een cerebrale parese graad 2 tot 5, een MDI of PDI van < 70 punten, doofheid of >40 dB 
gehoorverlies met hulpmiddelen en blindheid, alleen waarnemend licht of zicht slechter dan 6/18 
wanneer gecorrigeerd. De volgende voor de werkgroep relevante prognostische factoren (neonatale 
morbiditeit) werden gelinkt aan ontwikkelingsstoornissen op een leeftijd van 2 jaar: retinopathie 
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(graad ≥ 3), necrotizing enterocolitis, intra-ventriculaire bloeding graad ≥ 3, ernstige 
hersenbeschadiging, en ≥ 2 neonatale aandoeningen met een slechte prognose.   
 
Resultaten 
De Waal (2012) liet zien dat de volgende prognostische factoren (neonatale morbiditeit) significante 
voorspellers waren voor een milde handicap op een leeftijd van twee jaar: intra-ventriculaire 
bloeding graad ≥ 3 (OR= 7.105 (95%BI= (1.748; 28.879)); p<0.05) en ernstige hersenbeschadiging 
(2.481 (95%BI= (1.000; 6.159)); p<0.05). Verder laat de logistische regressieanalyse zien dat het 
hebben van ≥ 2 aandoeningen met een slechte prognose een significante voorspeller is van ernstige 
handicap op een leeftijd van twee jaar (OR=4.504 (95%BI= (1.322; 15.341)); p<0.05). Necrotiserende 
enterocolitis was geen significante voorspeller voor een milde handicap (OR=0.498 (95%BI= (0.060; 
4.124)) p>0.05) of ernstige handicap op een leeftijd van twee jaar (OR=0.882 (95%BI= (0.097; 6.955)); 
p>0.05).   
 
Conclusie 

Laag 
GRADE 

De volgende prognostische factoren lijken slechte uitkomsten na extreme 
vroeggeboorte te voorspellen: 

• Intra-ventriculaire bloeding graad ≥ 3; 

• Ernstige hersenbeschadiging; en 

• ≥ 2 aandoeningen met een slechte prognose. 
 
Bronnen: (de Waal, 2012)  

 
Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Er is één studie die aan de PICO-criteria voldoet. De Waal (2012) laat zien dat intra-ventriculaire 
bloeding graad ≥ 3, ernstige hersenbeschadiging of >2 aandoeningen met een slechte prognose 
significante voorspellers zijn voor van slechte uitkomsten op een leeftijd van twee jaar. Tegelijkertijd 
waren er wel studies met ouderen patiëntengroepen, inclusief twee systematische reviews naar de 
associatie tussen IVH en ontwikkelingsstoornissen, intelligentie en CP.  
 
De huidige literatuur geeft een lage bewijskracht voor het antwoord op de vraag welke korte-
termijncomplicaties bij extreme vroeggeboorte leiden tot zo ernstige langetermijngevolgen dat de 
behandeling beter gestaakt had kunnen worden? Het gebrek aan inclusie had te maken met de 
populatie die vaak ouder was dan de groep extreme vroeggeboren kinderen (22 tot 26 weken). 
Hoewel er voor de specifieke zoekvraag geen literatuur is gevonden, zijn er wel vergelijkbare studies 
gevonden voor kinderen die te vroeg geboren zijn. Het gaat dan vaak om een zwangerschapsduur < 
28 weken. Een korte samenvatting is als volgt: 
1. Mortaliteit: IVH 1 tot 2 hogere OR (1,5 (1,12 tot 2,02)) en IVH 3 tot 4 hoge OR (13,25 (9,92 tot 

17,71)) op overlijden (23 tot 28 weken; Bolisetty, 2015). 
2. Morbiditeit bij kinderen met een overleving >24 maanden: 

o Slechtere ontwikkeling na IVH en IVH/Ventricular Dilatation (< 33 weken; Vollmer, 2006). 
o IVH-graad 3 tot 4 alleen of in combinatie met PVL was voorspellend voor CP (Linsell, 2010). 
o Sterke associatie tussen BPD en lange termijn cognitieve beperkingen (< 32 weken; 

Twilhaar (2018)). 
o IHV (1-2 en 3-4) voor slechte uitkomsten CP, IVH-graad 4 als onafhankelijke risicofactor 

voor matig tot ernstige neuro sensorische ontwikkelingsstoornissen (23 tot 28 weken; 
Bolisetty, 2015). 

o IVH-graad 3 tot 4 als niet-significante voorspeller voor visus, gehoor en ontwikkeling 
ontwikkelproblemen en CP (< 28 weken; O’Shea (2014)). 
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Afweging lijden kind/ouders versus overlijden 
De beoordeling van de ‘zinloosheid’ van een behandeling wordt gemaakt op basis van het 
totaalbeeld van de huidige en toekomstige gezondheidstoestand van het kind, waarbij in gedachten 
worden genomen:  

• De te verwachten mate van lijden (niet alleen in de zin van blijvende functiestoornissen, pijn, 
benauwdheid en ongemak, maar ook in de zin van uitzicht, hoop); 

• De te verwachten levensduur; 

• De te verwachten zwaarte van het behandelingstraject; 

• De te verwachten mogelijkheden tot communicatie (zowel verbaal als niet-verbaal), resp. 
intermenselijk contact; 

• De te verwachten mogelijkheden tot zelfredzaamheid (waaronder het zelfstandig kunnen zitten, 
lopen, wonen, zichzelf verzorgen); en  

• De mate van afhankelijkheid van het medisch zorgcircuit (b.v. frequente opname in het 
ziekenhuis, uithuisplaatsing). 

 
Ethische overwegingen 
Belangrijkste ethische principes zijn: 
1. autonomie; 
2. niet schaden; 
3. weldoen; 
4. rechtvaardigheid; 
 
Bij extreme vroeggeboorte gaat het om de balans tussen weldoen versus niet schaden. Ofwel de kans 
op leven zonder of met een beperkte mate van beperking versus kans op overlijden of overleven met 
ernstige beperkingen. Welke rol hebben ouders in bepalen van wat acceptabel is? Voor helderder 
argumentatie kunnen we leren van bijvoorbeeld gedragswetenschappen. Van belang is keuzes te 
maken die het beste bij die ouders passen.  
 
Haalbaarheid en implementatie 
Geen grote verandering ten opzichte van huidige werkwijze. Beslissingen worden genomen na 
gestructureerd moreel overleg tussen bij de behandeling betrokken team en na uitvoerig overleg met 
de ouders. Voor een format van het morele behandelingsberaad zie bijgaand voorbeeld met ouders, 
team en ethicus. Er zijn geen specifieke criteria vast te stellen op basis waarvan de beslissing tot 
staken van de ingezette behandeling te nemen valt. We verwijzen naar bestaande richtlijnen. De 
lange termijn consequenties van complicaties zoals IVH, NEC, BPD, ROP en de actuele conditie van 
het kind dienen de basis te vormen voor een inschatting van de prognose en een moreel beraad. 
Rechtvaardiging voor het voortzetten van IC-behandeling is net zo belangrijk als rechtvaardiging voor 
het staken van IC-behandeling. Dit vraagt om herhaaldelijke kritische evaluatie van de situatie op dat 
moment en de inschatting van de gevolgen daarvan voor de toekomst. Het gaat vaak om cumulatie 
van risico’s. Moreel beraad, samen met ouders, wordt geadviseerd voor deze besluitvorming. Indien 
niet met ouders live erbij is het advies om minstens 1 vertegenwoordiger van ouders bij het moreel 
beraad aan te laten sluiten. Besluitvorming is team besluit.  
 
Aanbevelingen 

Er zijn vanuit de literatuur geen specifieke criteria voor het staken van de ingezette 
behandeling.  

 

Maak aan de hand van de lange termijn consequenties van complicaties zoals IVH, NEC, BPD, 
ROP en de actuele conditie van het kind een inschatting van de prognose. Deze inschatting 
vormt de basis voor een moreel beraad.  
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Handel bij medische beslissingen rond het levenseinde conform het KNMG standpunt : 

KNMG Standpunt Medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer 
ernstige afwijkingen 
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Module 10 Volumecriteria 
 
Uitgangsvraag 
Is het zinvol om volumecriteria voor de NICU aan te leggen met betrekking tot het behandelen van 
extreem te vroeggeboren kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van < 26 weken?  
 
Inleiding 
Vanaf de start met het behandelen van kinderen geboren bij een zwangerschapsduur tussen de 24 
en 26 weken, is er een verschil in de aantallen kinderen die per ziekenhuis verzorgd worden. Dit 
betekent mogelijk een groot verschil in ervaring en expertise met deze extreem te vroeg geboren 
kinderen. Dit verschil leidt mogelijk tot een verschil in de kwaliteit van zorg en de uitkomsten voor 
deze doelgroep. De vraag is of het opleggen van volumecriteria als kwaliteitseis de uitkomsten van 
extreem vroeggeboren kinderen kan verbeteren. Dit kan betekenen dat de zorg meer gecentraliseerd 
moet worden. Met centralisatie van zorg kunnen geselecteerde centra meer expertise ontwikkelen 
en daarmee mogelijk de kwaliteit van zorg verbeteren.  
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvraag (vragen): 

‘Wat is er in de literatuur bekend over uitkomsten van zorg bij een hoger volume opvang van 
extreem te vroeggeboren kinderen (22 tot 26 weken), ten opzichte van een lager volume 
opvang, van extreem te vroeggeboren kinderen op de uitkomsten bij deze doelgroep?’  

 
PICO 
P:  extreem te vroeggeboren kinderen (22 tot 26 weken); 
I:   hoger volume opvang van extreem te vroeggeboren kinderen (22 tot 26 weken); 
C:  lager volume opvang van extreem te vroeggeboren kinderen (22 tot 26 weken);  
O: 1. Mortaliteit; 2. Korte termijn morbiditeit: BPD, PVL, IVH (≥ graad 3), ROP of NEC; 3. Lange 

termijn, morbiditeit: CP, blindheid, doofheid, cognitieve, problemen en/of gedrag. 
  
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte mortaliteit voor de besluitvorming cruciale uitkomstmaten; en korte termijn 
morbiditeit en lange termijn morbiditeit voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. De 
werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies 
gebruikte definities.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 15 juli 2019 met relevante 
zoektermen gezocht naar studies waarin is gekeken naar de invloed van kwaliteit (inclusief volume) 
van de NICU op de uitkomsten bij extreem prematuren (22 tot 26 weken).  
 
De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie 
leverde 764 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
studie onderzocht de effecten van een hoger volume opvang vergeleken met een laag volume 
opvang van extreem te vroeggeboren kinderen (22 tot 26 weken) op de NICU, op mortaliteit bij deze 
doelgroep. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 58 studies voorgeselecteerd. Na 
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 58 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel 
onder het tabblad Verantwoording) en 0 studies definitief geselecteerd. 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
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Omdat er geen studies werden gevonden die voldeden aan de PICO werden er geen studies 
opgenomen in de literatuuranalyse.   
 
Resultaten  
Omdat er geen studies werden gevonden die voldeden aan de PICO werden er geen studies 
opgenomen in de literatuuranalyse.  
 
Conclusies 
Omdat er geen studies werden gevonden die voldeden aan de PICO werden er geen studies 
opgenomen in de literatuuranalyse.  
 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Zoals eerder beschreven zijn er geen artikelen met de huidige PICO geïncludeerd. Hier signaleert de 
werkgroep kennislacunes, in het bijzonder voor de Nederlandse situatie. De gebruikte referentie 
artikelen beschrijven niet specifiek de groep van kinderen in deze richtlijn. Alle artikelen beschrijven 
of kinderen < AD 32weken of Very Low Birth Weight kinderen < 1500 gr. 
 
Vrijwel alle artikelen zijn een retrospectieve cohortstudies, met verschillende grootte van groepen, 
uitkomstmaten en patiëntenpopulatie. Een aantal auteurs concludeert dat bij een vroeggeboorte in 
het algemeen een groter volume resulteert in een lagere morbiditeit en mortaliteit (Spotswood, 
2019; Hentschel, 2019; Desplanches, 2019). Echter zijn de opname aantallen, die ze met elkaar 
vergelijken niet vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Bijvoorbeeld Hentschel (2019) vergelijkt 
laag volume (< 50 opnames per jaar < 33 weken en/of 1500 gram) met hoog volume (> 50 opnames 
per jaar < 33 weken en/of 1500 gram), waarbij er geen verschil was in ruwe mortaliteit, maar wel 
verhoogde mortaliteit in de laag volume-groep met “risk adjustment” met CRIB en PREM(bm) scores. 
Desplanches (2019) vergelijkt vier groepen met een verschillend aantal opnames per jaar van 
prematuren tussen de 24-30+6 weken. Deze vier groepen bestaan uit < 55 opnames, 55 tot 79 
opnames, 80 tot 109 opnames, > 110 opnames/jaar. Hierbij is er qua overleving bij ontslag na 
neonatale opname en op de leeftijd van 2 jaar zonder neuromotorische of sensorische beperkingen 
alleen een significant verschil tussen de < 55 opnames en > 110 opnames per jaar, waarbij de kleinste 
groep een lagere overleving heeft. Er is in Nederland geen NICU met minder dan 55 opnames per jaar 
tussen de 24 en 30+6 weken. 
 
Waarden en voorkeuren van ouders 
De patiënt wil aan de ene kant de beste zorg geleverd door ervaren professionals, en aan de andere 
kant ook zorg dicht bij huis in verband met de gezinssituatie. Hierbij gaat het dus om een balans 
tussen het volume dat nodig is om expertise te ontwikkelen en voldoende zorgaanbod verspreid 
door het land.  
 
Kosten (middelenbeslag)  
Vanwege het feit dat er nu onvoldoende argumentatie is voor centralisatie, verwachten we geen 
veranderingen in de kosten. 
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Haalbaarheid en implementatie 
In Nederland worden extreem vroeggeboren kinderen opgenomen in de negen (derdelijns) 
perinatologische centra, welke beschikken over een NICU. Daarnaaast heeft het de voorkeur om het 
kind geboren te laten worden in het ziekenhuis waar daadwerkelijk opvang mogelijk is (en daarmee 
postnatale overplaatsingen tot een minimum te beperken). Op dit moment is er sprake van een 
capaciteitsprobleem met vooral een tekort aan NICU-verpleegkundigen. Daarnaast is er ook een 
tekort aan langdurige follow up op de multidisciplinaire polikliniek (kinderarts, kinderfysiotherapeut, 
kinderpsycholoog). Bij een eventuele centralisatie verwachten wij dat bovenstaande problemen 
alleen nog maar groter worden voor sommige centra. Naast het capaciteitsprobleem zullen de 
effecten van centralisatie onderzocht moeten worden. Om hoeveel kinderen gaat het? Hoeveel 
NICU”s? Hoeveel extra bedden/verpleging in die NICU”s? Hoe groot is de afstand tussen de 
gecentraliseerde NICU en de dichtbijzijnde NICU? Wanneer overplaatsing naar dichtstbijzijnde NICU 
of post- IC-HC centrum of algemeen ziekenhuis? 
Wat is de impact op de emotionele belasting van het NICU-team, die relatief veel extreem geboren 
prematuren verzorgen, waarbij het risico op overlijden en de zeer intensieve zorg hoog is? En wat is 
de impact op ouders en hun gezin om langere tijd ver van huis te zijn (emotioneel, sociaal en 
economisch)?  
 
Aanbevelingen - rationale 
Zoals beschreven is er geen literatuur die inzicht geeft in deze deelvraag voor onze doelgroep in de 
richtlijn. In (derdelijns) perinatologische centra in Nederland is de opvang van vroeggeboren kinderen 
< 32 weken > 50 per jaar en volgens internationale literatuur wordt daarmee op dit moment 
voldoende volume opgebouwd. 
 
Ter overweging om te beoordelen of centralisatie in Nederland tot betere zorg voor de extreem 
prematuren zou leiden en in afwezigheid van de voor de Nederlandse situatie relevante literatuur, 
dient een prospectief onderzoek en Benchmarking plaats te vinden om de uitkomsten van onze 
patiënten tussen de verschillende centra te vergelijken. Dan kan een betere inschatting worden 
gemaakt of verdere centralisatie van zorg zinvol is voor de uitkomsten van extreem vroeggeboren 
kinderen. 
 
Aanbevelingen  

Continueer de opvang van extreem vroeggeboren kinderen in de bestaande perinatologische 
centra in Nederland. 
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