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Werkafspraak (toevals)bevinding ovariële cyste in de zwangerschap  

Opgesteld ahv gesprek dd 26-4-18 met Door den Hartog (de Poort), Frank Willem Jansen (Gynaecoloog LUMC), Margo Lutke 

Holzik (gynaecoloog LUMC, namens VSV bestuur), gepresenteerd op VSV ledenvergadering dd 28-5-2018. 

 Vroege echo  

(8-12 weken) 

15 weken  SEO  

≤ 5 cm, simpele cyste* Geen indicatie verwijzing 

Cyste beschrijven in 

echoverslag. 

Cyste vervolgen bij SEO. 

 Cyste bekijken (aan-, 

afwezig, ligging en omvang) 

beschrijven in echoverslag. 

Bij gelijke bevindingen geen 

verwijzing en/of follow up 

nodig. 

≥ 5 - 10 cm simpele 

cyste 

Advies vervolgen bij de 

Poort bij 15 weken.  

≥5 cm simpele cyste: 

advies binnen 1 week 

insturen voor consult 2e 

lijn. Follow up afhankelijk 

van advies 2e lijn. 

Reeds bekend: cyste 

beschrijven in echoverslag. 

Follow up afhankelijk van 

eerdere advies 2e lijn. 

Nieuwe bevinding: ≥ 5cm 

insturen binnen  1 week 

voor consult 2e lijn. 

≥ 10 cm simpele cyste Advies insturen voor 

consult 2e lijn. 

Follow up afhankelijk van 

advies 2e lijn. 

 Reeds bekend: cyste 

beschrijven in echoverslag. 

Follow up afhankelijk van 

eerdere advies 2e lijn.  

Nieuwe bevinding: Advies 

binnen  1 week insturen 

voor consult 2e lijn. Follow 

up afhankelijk van advies 2e 

lijn. 

Niet-simpele cyste 

(ongeacht omvang) 

Advies insturen voor 

adviesconsult 2e lijn. 

Follow up afhankelijk van 

advies 2e lijn. 

 Reeds bekend: cyste 

beschrijven in echoverslag. 

Follow up afhankelijk van 

eerdere advies 2e lijn. 

Nieuwe bevinding: Advies 

binnen  1 week insturen 

voor consult 2e lijn. Follow 

up afhankelijk van advies 2e 

lijn. 

*Voor definitie simpele cyste wordt verwezen naar de NVOG richtlijn: “Het vergrote ovarium” (2013). 
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De Poort beschrijft in het echoverslag de cyste en geeft zo nodig advies aan de verloskundig 
zorgverlener om de zwangere in te sturen voor adviesconsult in de 2e lijn. De verloskundig 
zorgverlener verwijst de zwangere naar de 2e lijn: let op insturen voor een gynaecologische echo met 
adviesconsult (polikliniek gynaecologie LUMC: 071-5262870) . 
 
Tijdens het adviesconsult in de 2e lijn zal de echo worden herhaald en een advies worden opgesteld 
t.a.v. indicatie en termijn vervolgen van de echo-bevinding, instructies tav evt. klachten en evt. 
consequenties rondom bevalling (danwel sectio) worden besproken. Bij uitzondering zal interventie 
in de zwangerschap noodzakelijk zijn.  
 
Na het adviesconsult zal doorgaans worden terug verwezen naar de eigen zorgverlener. Desgewenst 
kan terugkoppeling aan de Poort via de (insturend) verloskundig zorgverlener plaatsvinden.  
 
 


