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Samenvatting  
 

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 heeft geduurd. Onder perinataal 

beleid verstaan we de zorg voor de zwangere vrouw en de pasgeborenen. 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 mening 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 zal krijgen. 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  individuele 
voorspellende factoren (geslacht, huidskleur, meerling zwangerschap 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 obstretisch 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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Module 1 – Aanbevolen beleid bij extreme vroeggeboorte 

Uitgangsvraag 
Wanneer wordt in Nederland actieve neonatologische opvang aanbevolen? 

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 

• 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? 

 
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 bevalling nagestreefd moet 

worden vanwege foetale groeirestrictie en/of maternale hypertensie.  

(zie figuur 1) 
 

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) 

 
 

Module 3 Zorg rondom ouders 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de optimale manier om ouders te betrekken in het beslissingsproces?  
 
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 
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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 

 

 
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. 

 
 
Module 5 Corticosteroïden bij extreme vroeggeboorte 
 
Uitgangsvraag 
Vanaf welke zwangerschapsduur is het geven van corticosteroïden aan zwangeren met een 
dreigende extreme vroeggeboorte geïndiceerd?   
 

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. 

 

Module 6 Foetale bewaking bij extreme vroeggeboorte 
 
Uitgangsvraag 
Hoe dient de foetale bewaking er uit te zien bij een extreme vroeggeboorte?   
 
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. 

https://keuzehulpvroeggeboorte.nl/
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 7 Modus partus bij spontane extreme vroeggeboorte 
 
Uitgangsvraag 
Welke partusmodus heeft de voorkeur bij een spontane extreme vroeggeboorte en bij een spontane 
extreme vroeggeboorte en het vermoeden op foetale nood?  
 
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.  

 
 

Module 8 Gebruik van hartmassage en/ of adrenaline bij de opvang van de extreem 
premature pasgeborene 
 
Uitgangsvraag 
Dient hartmassage en/of toediening van adrenaline bijdeopvang direct post-partum te worden 
ingezet bij reanimatie van extreem vroeggeboren kinderen 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. 

 
Module 9 Prognostische factoren tijdens NICU traject in relatie tot uitkomsten  
 
Uitgangsvraag 
Welke criteria kunnen worden gebruikt om actieve opvang en behandeling van een extreem 
vroeggeboren kinderen te stoppen?  
 
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 

 

 
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?  
 
Aanbevelingen  

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

 

https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/standpunt?componentid=25329670&tagtitles=
https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/standpunt?componentid=25329670&tagtitles=
https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/standpunt?componentid=25329670&tagtitles=

