Regionaal Protocol

Preventie spontane vroeggeboorte
Achtergrond
Vroeggeboorte is gedefinieerd als geboorte <37 weken (1). In Nederland bevalt 7,7% van de
zwangeren <37 weken, wat neerkomt op ongeveer 13.000 kinderen per jaar. Ongeveer 1,4%
bevalt <32 weken (2). Wereldwijd gezien varieert de incidentie van prematuriteit tussen de 5
en 18% (3). Prematuriteit is de belangrijkste oorzaak van perinatale en neonatale mortaliteit
en morbiditeit (1).
Etiologie
In ongeveer 2/3 van de vroeggeboortes is er sprake van een spontane vroeggeboorte. In de
overige gevallen is er sprake van iatrogene vroeggeboorte, bijvoorbeeld vanwege preeclampsie of foetale groeivertraging (1). Spontane vroeggeboorte is een multifactoriële
aandoening, gerelateerd aan afwijkingen van de baarmoeder/cervix (DES expositie,
cervixinsufficiëntie, uterus anomalieën, (pre-) maligne afwijkingen van de cervix,
behandelingen van de cervix), sterke uitzetting van de baarmoeder (polyhydramnion,
meerling), infecties (bacteriële vaginose, prematuur breken van de vliezen), (multipele)
congenitale afwijkingen van de foetus en mogelijk metabole of genetische afwijkingen (4).
Een vroeggeboorte in de anamnese is de belangrijkste risicofactor. Tevens geven factoren
als roken (5,6), laag of juist hoog BMI (7), lage SES, sociale problematiek (8), kort
zwangerschapsinterval en curettage een verhoogd risico (9).
Herhalingsrisico
Het herhalingsrisico op een vroeggeboorte bij een vroeggeboorte van een eenling in de
voorgeschiedenis is 20%, vergeleken met een risico van 4% bij vrouwen zonder
vroeggeboorte in de voorgeschiedenis. De kans op herhaalde vroeggeboorte is
geassocieerd met de termijn van de eerste vroeggeboorte. Hoe lager de zwangerschapsduur
van de vroeggeboorte, hoe hoger de kans op een herhaling (10).
Beleid
Bij vrouwen met vroeggeboorte <34 weken i.a.:
1. Tenminste 6 maanden wachten met nieuwe zwangerschap na spontane
vroeggeboorte.
2. Controles 2e lijn.
3. Vaginakweek bij AD 12 wk voor bacteriële vaginose. Indien positief: R/ clindamycine
300 mg 2dd oraal 5 dagen of 2000 mg metronidazol oraal eenmalig.
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4. Counselen voor preventieve behandeling (progesteron, pessarium, cerclage) en
lopend wetenschappelijke studies indien van toepassing, afhankelijk van ziekenhuis.
5. Cervixlengtemetingen bij 16-18-20-22-24 weken.
a. Indien >25 mm: expectatief beleid, bij geen verdere risicofactoren: retour 1e lijn
en/of combicontroles.
Bij vrouwen met vroeggeboorte 34-37 weken i.a.:
1. Tenminste 6 maanden wachten met nieuwe zwangerschap na spontane
vroeggeboorte.
2. Controles 1e lijn.
3. Consult 2e lijn vóór AD 16 weken voor counseling progesteron. Progesteron kan
worden voorgeschreven van 16-36 weken.
4. Indien lopende studies m.b.t. vroeggeboorte: consult 2e lijn voor counseling.
Vrouwen met lisexcisie i.a.:
1. Eenmalige lisexcisie: controles 1e lijn.
2. Conisatie i.a. of herhaalde lisexcisie i.a.: controles 2e lijn.
a. Indien >25 mm: expectatief beleid, bij geen verdere risicofactoren: retour 1e lijn
en/of combicontroles.
3. Cervixlengte meting bij SEO in 1e lijn (wordt in de toekomst mogelijk bij de Poort; tot
die tijd consult 2e lijn).
4. Indien ≤25 mm bij cervixlengte meting: overname 2e lijn en counselen voor
progesteron.
5. Indien cliënt na een lisexicie a terme bevallen is heeft zij bij een volgende
zwangerschap niet opnieuw indicatie voor een cervixlengte meting bij 20 weken.
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