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Doel  
 Gezamenlijk protocol van 1e en 2e lijn met als doel een eenduidig beleid voor alle zwangeren met een 

abnormaal BMI.  

  
Achtergrond   
BMI-onderverdeling (kg/m2)  

Ondergewicht  BMI <18,5  

Normaal gewicht  BMI 18,5 – 25  

Overgewicht  BMI 25 – 30  

Obesitas  BMI 30 – 40  

Morbide obesitas  BMI >40  

  

Omschrijving van het probleem  

Men spreekt van obesitas (adipositas) vanaf een BMI van 30 en ernstige (morbide) obesitas vanaf een 

BMI van 40. Obesitas is een van de snelst groeiende gezondheidsproblemen in de Westerse wereld. 

Naarmate de mate van obesitas onder vrouwen toeneemt, zullen ook meer vrouwen in de fertiele 

levensfase door deze aandoening getroffen worden. Onder vrouwen is de prevalentie van obesitas in 

ons land gestegen van 6% in 1981 naar 12% in 2004. Naar verwachting zal in 2024, afhankelijk van 

het scenario, ten minste 12% en ten hoogste 30% van de volwassenen in Nederland obesitas 

hebben.1  

Obesitas is een abnormale gezondheidstoestand waarbij er een overschot aan vetweefsel is. De 

meest gebruikte definitie is gebaseerd op de Quetelet-index of Body Mass Index (BMI). De BMI wordt 

berekend door het gewicht in kilogrammen te delen door het kwadraat van de lichaamslengte in 

meters. Ondergewicht (BMI <18,5) ontstaat als de hoeveelheid energie die iemand binnenkrijgt via 

eten en drinken langere tijd minder is dan het lichaam verbruikt. Ondergewicht in de fertiele 

levensfase of in de zwangerschap draagt tevens risico’s met zich mee.  

  
Risico’s  

Ondergewicht  

Preconceptieel   

- Cyclusstoornissen2  

Zwangerschap  

- Meer kans op miskramen (minder vetweefsel en minder leptine [bevordert groei van uterus en 

innestelen van embryo])3  

- Verhoogd risico op IUGR (twee keer zoveel) 4,5,6  

- IJzertekort, anemie7  

- Lagere incidentie van zwangerschapsdiabetes en hypertensieve aandoeningen4,5,7  
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Partus  

- Verhoogd risico preterme partus4,5  

- Verhoogd risico op laag geboortegewicht (gecorrigeerde OR 1,74) en significant lager risico 

op een geboortegewicht boven de 4kg4,5,6  

- Verlaagd risico op sectio (gecorrigeerde OR 0,45)5,6 

Kraambed  

- Groter risico op ontwikkelen van een postpartumdepressie en borstvoedingsproblemen2   

  

Obesitas  

Preconceptieel  

- Verminderde kans op een zwangerschap  

- Langere periode voor zwanger zwanger worden - Kan leiden tot anovulatoire subfertiliteit.   

o indien wel ovulatie: elk punt boven een BMI van 29 kg/m2 een 4% verminderde kans op 

een spontane zwangerschap.   

- Een gewichtsverlies van 5-15% bij subfertiele vrouwen met overgewicht leidt tot een toename 

van de kans op en (spontane) zwangerschap.8  

  

   

Zwangerschap  

- Verhoogde kans op een spontane miskraam (BMI >30: 38,7% versus 13,3% bij BMI <25)1  

- De kans op diabetes gravidarum is verhoogd, en stijgt met een toenemend BMI: bij BMI ≥30: 

OR 3,5 en bij BMI ≥40 OR 8,6)8  

- De kans op zwangerschapshypertensie is verhoogd en stijgt met een toenemend  

BMI: bij BMI ≥30: OR 2,4 en bij BMI ≥35 OR 3-3,2)8  

- De kans op pre eclampsie is verhoogd en stijgt met een toenemend BMI:  bij BMI 

≥30: OR 1,6-2,1 en bij BMI ≥40 OR 4,8)8  

- Gemiddeld is het foetale gewicht hoger naarmate lengte en gewicht van de moeder groter 

zijn. Bij een hoog BMI wordt vaker een kind >4500 gram geboren.   

Bij een BMI ≥30 OR 2,0 en bij een BMI ≥35 OR 2,4  

Het trachten te voorkomen van macrosomie door normalisatie van maternale bloedsuikers is 

niet effectief bij vrouwen met obesitas. Antenatale screening op macrosomie is geassocieerd 

met een grotere kans op een sectio.8  

- Serotiniteit is duidelijk geassocieerd met obesitas. Bij vrouwen met obesitas is het risico op 

een partus na de 42e zwangerschapsweek verdubbeld.1   

- Een van de belangrijkste risicofactoren voor onverklaarde intra-uteriene vruchtdood is 

obesitas. Onder obese vrouwen stijgt het risico hierop lineair met toename van de 

preconceptionele BMI. Een recente metanalyse vond een OR van 1.47 voor vrouwen met 

overgewicht en een OR van 2.07 voor vrouwen met een BMI ≥40 in vergelijking met vrouwen 

met een normaal BMI. Het pathofysiologisch mechanisme hiervoor is onduidelijk. De 

toegenomen incidentie aan zwangerschapsdiabetes en pre eclampsie onder vrouwen met 

obesitas kan slechts een deel van deze toegenomen sterfte verklaren.1  

- Er zijn in toenemende mate aanwijzingen dat obesitas gepaard gaat met een toegenomen 
risico op aangeboren afwijkingen. Met name de kans op neurale buis defecten neemt lineair, 

met een OR van 1.2 per 10 kg meer maternaal preconceptioneel gewicht, toe. Bij een BMI ≥30 

is de OR 2,24. Foliumzuur of vitaminen substitutie lijkt geen invloed te hebben op deze 

toegenomen incidentie. Ook kinderen met multipele congenitale afwijkingen en aangeboren 

hartafwijkingen komen tweemaal zo vaak voor onder vrouwen met overgewicht en obesitas. 

Een eenvoudige verklaring voor het toegenomen percentage congenitale afwijkingen is niet 

voorhanden. Mogelijk zijn (subklinische) diabetes mellitus en niet optimaal gebalanceerde 
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voeding en voedingstoestand van invloed. Kwalitatief echoscopisch onderzoek bij obese 

patiënten is vaak suboptimaal. Zo stijgt bijvoorbeeld het percentage echo's waarbij de cardiale 

structuren niet optimaal in beeld kunnen worden gebracht bij midtrimester echoscopie van 

18.7 % bij niet-obese patiënten tot  

49.3 % bij patiënten BMI ≥40.1,8  

  
 Partus  

- Twee keer zo vaak een inleiding, vaak vanwege complicaties als hypertensie, diabetes 

gravidarum en macrosomie. Tevens lijkt obesitas een onafhankelijke risicofactor waardoor de 

kans op mislukken van de inleiding, met name bij nulliparae, toeneemt.1   

- Bijstimulatie: de eerste fase van de ontsluiting verloopt vaak trager, er is daarom vaker een 

noodzaak tot bijstimulatie.1  

- Tekenen van foetale nood, navelstrengcompressie en meconiumhoudend              

vruchtwater treden vaker op bij vrouwen met obesitas.1  

- Obesitas is een onafhankelijke risicofactor voor het optreden van schouderdystocie.1  

- Sectio: twee tot driemaal vaker (BMI ≥30 OR 2,1 BMI ≥40 OR 2,9). Een nullipara met een BMI 

>40 heeft 47,4% kans op een sectio. Het toegenomen aantal kinderen met macrosomie, de 

suboptimale weeënactiviteit en de toegenomen vetdispositie in het kleine bekken spelen 

mogelijk alle een rol hierbij. Het sectiopercentage stijgt hiernaast ook nog lineair met de 

gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Ondanks het meer voorkomen van macrosomie is 

er geen toename van het aantal vaginale kunstverlossingen.1  

Ondanks intentie voor een VBAC eindigt bij 9-20,1% vrouwen met een normale BMI de partus 

opnieuw in een sectio caesarea, bij vrouwen met een BMI ≥40 was dit 31,839,3%. Er lijkt ook 

in deze gevallen een lineaire toename te zijn van de kans op een sectio caesarea met 

oplopende BMI.1   

- Pijnstilling: Patiënten met obesitas hebben een grotere kans op anesthesiologische 

complicaties. Gezien de bemoeilijkte intubatie bij vrouwen met obesitas heeft regionale 

anesthesie bij deze categorie patiënten de voorkeur. Er is een verhoogde aspiratiekans. De 

hogere kans op falen van regionale anesthesie bij toenemende obesitas vraagt om tijdige 

keuze voor deze vorm van pijnstilling en anesthesie. Plaatsen van de epidurale of spinale 

katheter en, bij falen van de pijnstilling, herplaatsen hiervan kost bij vrouwen met obesitas 

meer tijd.1 Tevens is er een grotere kans op moeilijke intraveneuze toegang.9,10  

- Bloedverlies: De incidentie van postpartum-bloedingen na een vaginale partus wordt 

wisselend opgegeven, maar lijkt toegenomen bij vrouwen met een BMI ≥40. Perioperatief 

bloedverlies van 1000 ml tijdens een sectio caesarea treedt op bij 34,9% van de vrouwen met 

een BMI ≥40 versus 9,3% bij de vrouwen met een normale BMI. Het staat vast dat actief 

leiden van het nageboortetijdperk de hoeveelheid bloedverlies tijdens de partus 

vermindert.1,8,10,11  

  

Kraambed  

- Bij vrouwen met obesitas geeft een verticale incisie in vergelijking met een transverse incisie 
meer postoperatieve wondinfecties (OR 12,4, 95%-BI 3,9-39,3). De kans op een 

wondinfectie na een sectio is verhoogd, bij een BMI ≥30 is de OR 2,2.8  

- De incidentie van endometritis is onder vrouwen met een BMI ≥40 driemaal zo hoog als 
onder vrouwen met een normale BMI. Na correctie voor het sectiopercentage bedraagt de OR 
1,5.8,10   

- Obesitas is een risicofactor voor het ontwikkelen van trombo-embolische processen (0,05% 

versus 0,12% bij obese patiënten).1  

- Borstvoeding vraagt meer aandacht: De borstvoeding komt soms minder goed op gang, en 

obese vrouwen stoppen sneller met borstvoeding geven. Er is een verminderde 

prolactinerespons op het zuigen aan de borst, en een vertraging in de melkproductie 
(lactogenese) beschreven. Ook kan het aanleggen moeilijker zijn door grote borsten en vlakke 

tepels.8,10   
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Beleid  

 Preconceptieoneel  

  

BMI <18,5  

- Onderliggende oorzaken uitzoeken o Mogelijke oorzaken:  

Gebrek aan eetlust, kauw- en slikproblemen, slecht werkend maagdarmkanaal, 

bijwerking van medicijnen, psyche, eetstoornis, verhoogd energiegebruik  

- Adviseer een diëtist  

   

  

Geef voorlichting aan de zwangere over de extra risico’s en leg de extra zorg uit  

- Stimuleer de zwangere tot meer beweging  

- Geef dieetadvies en adviseer een diëtist  

- Geef advies gewichtstoename12,13  

  

  

 

BMI (kg/m2) voor de zwangerschap of in de vroege  

zwangerschap (minder dan 10 weken)  Aanbevolen gewichtstoename  

Ondergewicht (<18.5)  12,5 kg–18 kg  

(eenlingzwangerschap)  

Normaal gewicht (18.5 - 24.9)  11,5 kg–16 kg  

(eenlingzwangerschap)  

17–25 kg  

(tweelingzwangerschap)  

Overgewicht (25.0 - 29.9)  7 kg–11.5 kg  

(eenlingzwangerschap)  

14 kg–23 kg  

(tweelingzwangerschap)  

Obesitas (≥ 30.0 en meer)  5 kg–9 kg  

(eenlingzwangerschap)  

11–19 kg  

(tweelingzwangerschap)  

Source: IOM and NRC 2009  
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Zwangerschap  

Aanbevelingen:   

- BMI berekenen met het intake-gewicht  

- Bloeddrukcontrole met brede band vanaf 34cm bovenarmomtrek14  

- Iedere controle wegen  

- Adviseer een diëtist  

- Bespreek gewichtstoename  

  

  

BMI <18,5  

- Intake en zorg in 1e lijn of 2e lijn afhankelijk van algemene en eventuele obstetrische 

voorgeschiedenis  

- Intake: gewicht en lengte meten (en hiermee BMI berekenen)  

- Iedere controle routinematig blijven wegen  

- Groeiecho’s in ASZ of bij andere gecertificeerde echoscopiste* (27 weken, 30 weken en 34 

weken)  

Verwijzen naar 2e lijn cf IUGR protocol.  

*NB: Onder voorwaarde dat alle echoverslagen met alle gegevens worden meegeleverd bij 

verwijzing, zoals afgesproken binnen BVK.  

- Wees alert op anemie, zie protocol anemie   

  

  

  
- Intake en zorg in 1e lijn of 2e lijn afhankelijk van algemene en eventuele obstetrische 

voorgeschiedenis  

- Intake: gewicht en lengte meten (en hiermee BMI berekenen) - Iedere controle routinematig 

blijven wegen.  

- Screening naar diabetes gravidarum (Screenen+ verwijzen cf diabetes gravidarum protocol.)  

- Groei-echo bij 30 weken en bij 34 weken in ASZ of bij gecertificeerde echoscopiste* Bij EFW 

en/of AC <p10 en/of afbuigen verwijzen cf IUGR protocol  

Bij macrosomie (EFW en/of AC >P95) indien goede GDC’s: controles in de 1e lijn vervolgen.   

*NB: Onder voorwaarde dat alle echoverslagen met alle gegevens worden  meegeleverd bij 

verwijzing, zoals afgesproken binnen BVK.   
  

  
- Intake en zorg in 1e lijn of 2e lijn afhankelijk van algemene en eventuele obstetrische 

voorgeschiedenis  

- Intake: gewicht en lengte meten (en hiermee BMI berekenen)  

- Iedere controle routinematig blijven wegen  

- Overweeg starten van Ascal (zie protocol Ascal)  

- Screening naar diabetes gravidarum. (Screenen+ verwijzen cf diabetes gravidarum protocol.)  

- Groei-echo’s bij 30 weken en bij 34 weken in ASZ of bij andere gecertificeerde echoscopiste*  

Bij EFW en/of AC <p10 en/of afbuigen verwijzen cf IUGR protocol  

 Bij macrosomie (EFW en/of AC >P95) indien goede GDC’s: controles in de 1e lijn vervolgen.    

*NB: Onder voorwaarde dat alle echoverslagen met alle gegevens worden  meegeleverd bij 

verwijzing, zoals afgesproken binnen BVK.  

- Primipara: bij 36 weken een CONSULT in tweede lijn (dossier aanmaken en kennismaken met 

zwangere, gezien grote kans overname zorg antepartum/durante partu of postpartum). Zonder 

ernstige comorbiditeit mag de partus met plaatsindicatie poliklinisch plaatsvinden met een 

waaknaald en actief leiden nageboortetijdperk.   
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- Wees alert op anemie, zie anemie protocol.  

  

  
Indien er sprake is van een extreme gewichtstoename tijdens de zwangerschap, ongeacht het 

preconceptionele BMI, dient er een individueel aangepast beleid te worden ingezet: denk hierbij aan 

screening diabetes gravidarum, consult diëtiste, groei-echo’s, overweeg plaats partus.   

  

  
Gehele zwangerschap begeleiding in de tweede lijn1,9  

- Intake en zorg in 2e lijn   

- Intake: gewicht en lengte meten (en hiermee BMI berekenen)  

- Iedere controle routinematig blijven wegen  

- Overweeg starten van Ascal (zie protocol Ascal)  

- Screening op diabetes gravidarum (Screenen+ verwijzen cf diabetes gravidarum protocol. )  

- Groei-echo’s bij 27 weken, 30 weken en 34 weken in ASZ   

- Zwangeren met een BMI ≥40 consult anesthesist in laatste trimester van de zwangerschap9.    

    
Partus  

  

Werkafspraak: TOP bord invullen op VK bij zowel poliklinische als klinische partus.  

  

BMI <18,5  

Partus in de eerste lijn (thuis of poliklinisch).  

  

  

  
Primipara: zonder afwijkende waarden in de graviditeit of in de anamnese kan de partus van een 

primipara met een BMI ≥30–35 poliklinisch met een plaats indicatie o.l.v. de eerste lijn plaatsvinden. 

Indien door de cliënt anders gewenst en goed gecounseld, kan hier op basis van een risicoselectie en 

shared decision making van worden afgeweken.   

  

Bij macrosomie (EFW en/of AC >P95) indien goede GDC’s: partus met plaats indicatie onder leiding 

van de 1e lijn.   

  

Overweeg het geven van een waaknaald. Een vroege veneuze toegang wordt aanbevolen gezien er 

een verhoogde kans is op spoedsituaties.9  

  

Multipara: zonder afwijkende waarden in de graviditeit of in de anamnese kan de partus van een 

multipara met een BMI ≥30–35 thuis of poliklinisch o.l.v. de eerste lijn plaatsvinden.  

Voorwaarden om thuis te bevallen:  

- Indien een zwangere met een gewicht >100 kg thuis wilt bevallen dan moet dit conform het 

ambulanceprotocol plaatsvinden op de begane grond  

- Overweeg actief leiden nageboortetijdperk  

(De NVOG adviseert een poliklinische partus indien logistieke problemen te verwachten zijn in geval 

van spoedsituaties9)  

  

  

  
Zonder ernstige comorbiditeit mag de partus van primiparae en multiparae met een BMI  

≥35–40 poliklinisch met een plaatsindicatie o.l.v. de eerste lijn plaatsvinden  

(De NVOG adviseert een poliklinische partus indien logistieke problemen te verwachten zijn in geval 

van spoedsituaties9).  

Bij macrosomie (EFW en/of AC >P95) indien goede GDC’s: partus met plaats indicatie onder leiding 

van de 1e lijn.   
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Voorwaarden:  

- De primipara moet bij 36 weken een consult hebben gehad in de tweede lijn.  

- De zwangere krijgt durante partu een waaknaald (Een vroege veneuze toegang wordt 

aanbevolen gezien er een verhoogde kans is op spoedsituaties9) met afname Hb en 

kruisbloed (op kamer gereed leggen, hoeft nog niet opgestuurd te worden) en actief leiden 

nageboortetijdperk.  

  

*Het actief leiden wordt als een combinatie van handelingen beschreven: het geven van oxytocine, 
het afnavelen van het kind en bij de eerste contractie (na 3-5 minuten) de placenta geboren laten 
worden, gevolgd door intermitterende uterusmassage. De hoeveelheid bloedverlies dient gewogen en 
genoteerd te worden11.  

  

  

   
Voor BMI≥40 adviseert de NVOG zwangerschapsbegeleiding en dus bevalling in de tweede lijn2.  

- Waaknaald met afname Hb/kruisbloed. Een vroege veneuze toegang wordt aanbevolen. Over 
de timing van neuraxiale anesthesie wordt in de meeste richtlijnen het voordeel van een 
vroege plaatsing benadrukt.9  

- Het valt te overwegen om het OK-team op de hoogte te stellen bij opname van vrouwen met 

BMI ≥40 als op korte termijn de bevalling of een ingreep wordt verwacht. De OK-tafel in het 

ASZ kan maximaal 350 kg dragen.  

  

Een inleiding bij BMI>50 is niet het advies, maar gezien meer kans op foetale sterfte is het advies dit 

wel individueel te bekijken en te overwegen.15   

   

Postpartum  

BMI <18,5  

- Extra aandacht voor psyche  

- Alert zijn op borstvoedingsproblemen en laagdrempelig inschakelen lactatiekundige  

  

  

  
- Motiveren tot borstvoeding, alert zijn op borstvoedingsproblemen en laagdrempelig 

inschakelen lactatiekundige  

- Aandachtspunten specifiek voor kraamvrouwen met obesitas:  

 Alert op houding van kind/borst  

 Huid op huid contact onder veilige omstandigheden (vrije ademweg neonaat)  

 Indien baby niet effectief zuigt aan de borst; direct starten met afkolven (let op juiste 

maat kolfschelp)  

- Overweeg verwijzing naar diëtist ter preventie postpartum gewichtsretentie10  

- Zorg voor een goede overdracht (melding van BMI) naar huisarts om de lifestyle/preventie te 

continueren10  

- Vlotte mobilisatie stimuleren, adequate pijnstilling, eventueel passende steunkousen  

- Overweeg tromboseprofylaxe bij immobilisatie (dosering aanpassen aan BMI) -  Wees 

alert op endometritis  
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- Burger, Priska (1e lijns verloskundige verloskundigenpraktijk de Bakermolen)  

- Kesteloo, Willemijn (klinisch verloskundige Albert Schweitzer ziekenhuis)  

Met accordering van werkgroepleden werkgroep Protocollen VSV Dordrecht e.o.  
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