Aanbevelingen 2e/3e lijn: beoordeling na
verwijzing door 1e lijn
De volgende aanbevelingen zijn van toepassing op de zwangeren die deelnemen aan de IRIS studie en in
verband met vermoeden op groeirestrictie worden verwezen (voor consult en/of overname) naar de 2e/3e lijn.
Hierbij gaan we ervan uit dat er (nog) geen sprake is van een hypertensieve aandoening. Evenmin is er sprake
van minder kindsbewegingen voelen. De zwangerschapsduur bedraagt minimaal 26 weken 0 dagen.
De 1e lijn baseert de ‘verdenking groeirestrictie’ op systematische metingen van de fundus-symfysehoogte in
combinatie met het totale klinische beeld. Indien er zorgen zijn omtrent de foetale groei wordt een echo
verricht. Op basis daarvan vindt een verwijzing naar de 2e/3e lijn plaats. De buikomtrek (AC) uitgezet op de
Verburgcurve is hierin leidend. Met instemming van de NVOG, verzoeken wij u om bij iedere zwangere
vervolgens alle onderstaande metingen te verrichten, ook indien de AC en het geschatte foetale gewicht (EFW)
in de 2e/3e lijn binnen de norm zijn. Terugverwijzing naar de 1e lijn kan op basis van onderstaande bevindingen
overwogen worden.
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•

Beoordeel de foetale groei vooral op basis van de AC uitgezet op de Verburgcurve.
Blijf alert voor asymmetrische groei op basis van verhoudingen AC, FL, BPD en HC

•

Wees alert op de bloeddruk, (hypertensieve) klachten en het voelen van
kindsbewegingen

•

Meet de pulsatility index (PI) van de arteria umbilicalis
- indien de PI van de arteria umbilicalis ≥P95, is het aan te bevelen om ook de PI
van de arteria cerebri media te meten. Ook is er dan een indicatie voor het
aanpassen van het beleid (bv. overname 2e lijn, frequentere controles,…)

•

Beoordeel de hoeveelheid vruchtwater door het meten van de diepste pocket
- indien de diepste pocket < 2 cm is, is er een indicatie voor het aanpassen van het
beleid (bv. overname 2e lijn, frequentere controle ,…)

•

Ongeacht de zwangerschapsduur, hoeft bij vermoeden op IUGR niet standaard een
cardiotocogram (CTG) gemaakt te worden zolang er geen sprake is van minder leven
voelen, er geen hypertensieve aandoening is aangetoond en er geen afwijkende
doppler(-s) is/zijn.

•

Voor een correcte interpretatie van de groei adviseren wij 2 biometrie-echo’s, met
een minimum interval van 2 weken
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Aanbevelingen na overname door 2e/3e lijn
De volgende aanbevelingen zijn van toepassing op de zwangeren die deelnemen aan de IRIS studie en bij wie
in de 2e/3e lijn de verdenking op groeirestrictie wordt bekrachtigd. Terugverwijzing naar de 1e lijn is in deze
groep in principe niet meer aan de orde. De aanbevelingen sluiten aan bij de huidige, gebruikelijke zorg.
•

•

Bied de zwangere aan om infectieziekten na te gaan indien:
- óf de AC ≤P2,3
- óf er specifieke risicofactoren zijn (op basis van anamnese of echobevindingen)
De zwangerschapsduur is hierin niet bepalend
Doe een serologiebepaling op cytomegalievirusinfectie (CMV) en toxoplasma gondii
Ga zekerheidshalve nogmaals na wat het resultaat was van het eerste trimester
bloedonderzoek met betrekking tot syfilis
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Bied de zwangere aan om ultrageluidsonderzoek te doen naar foetale anatomische
afwijkingen als in deze zwangerschap nog geen SEO of GUO is verricht
- bied aan om dit te doen door middel van een geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO)
indien de AC ≤P2,3
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•

Bied de zwangere de mogelijkheid van invasieve diagnostiek indien de AC ≤P2,3
- neem in uw overweging individuele risicofactoren en amenorroeduur mee: wees
terughoudender naarmate de zwangerschapsduur vordert. Betrek hierbij ook de
eventuele meerwaarde van de diagnose in het bepalen van het verdere obstetrische
beleid en het voorbereiden van de ouders op de komst van een kind met een
chromosomale aandoening

•

Vervolg een zwangerschap bij een AC <P5 in de tweede lijn, ook als er geen afwijkingen zijn
gevonden bij aanvullende onderzoeken

•

Zolang er geen overige complicaties optreden: herhaal de biometrie-echo iedere 2 weken en
gebruik vooral de AC voor het beoordelen van de foetale groei. Blijf alert voor asymmetrische
groei op basis van de verhoudingen van AC, FL, BPD en HC

•

Beoordeel bij deze biometrie-echo ook minstens iedere 2 weken de hoeveelheid vruchtwater
door het meten van de diepste pocket en meet de PI van de a. umbilicalis
- indien de PI van de a. umbilicalis ≥P95 of wanneer er absent diastolic flow is, is er een
indicatie om het beleid aan te passen (bv. het meten van de PI van de ACM, frequentere
controles, starten CTG-controles, …)

•

D

Een zwangerschap met een redelijke kans op (noodzaak tot) een partus <32 weken en/of een
geschat geboortegewicht <1250 g, dient te worden vervolgd in een perinatologisch centrum
- overleg met een perinatologisch centrum omtrent de overweging om magnesiumsulfaat
(MgSO4) toe te dienen ter foetale neuroprotectie indien er sprake is van (ernstig
vermoeden op) IUGR voor 32 weken amenorroeduur
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