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Doel 
Op eenduidige wijze verrichten van screening en beleid bij (verdenking op) intra-uteriene 

groeirestrictie.  

 

Definitie 

Bij verminderde foetale groei zijn de perinatale morbiditeit en mortaliteit verhoogd en bestaat 

een verhoogd risico op gestoorde ontwikkeling, op diabetes en hypertensie in het latere leven 

van het kind. In de literatuur wordt tegenwoordig veelal de term intra-uteriene groeirestrictie 

(IUGR) vervangen door foetale groeirestrictie (FGR). Foetale groeirestrictie is een intra-

uteriene diagnose en is niet equivalent aan Small for Gestational Age (SGA), waarbij het 

geboortegewicht te laag is voor de termijn van de zwangerschap. 

 

De mogelijkheden om de diagnose FGR te stellen en de ernst hiervan in te schatten zijn 

beperkt. Therapie ontbreekt en de enige interventie bestaat uit het tijdig geboren laten worden 

van het kind. Door de diagnostische beperkingen treedt over- en onderbehandeling veelvuldig 

op. De etiologie van FGR kan ingedeeld worden in maternale, foetale of placentaire oorzaken. 

Roken, FGR in een vorige zwangerschap en maternale ziekte zijn de grootste risicofactoren. 
 

SGA = small for gestational age 

IUGR = intra uteriene groeirestrictie 

FGR = foetale groeirestrictie 

Voor de definitie FGR gelden de volgende 

criteria: 

 Echoscopisch geschat kindsgewicht 
(EFW) onder de p10 

 Echoscopische buikomvang (AC) 
onder de p10 

 Afbuigende groei: een afbuiging van 
minimaal 20 percentielen (met een 
minimum interval van 2 weken) (van 
AC en/of EFW) 
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Achtergrond 

 
Risicofactoren voor FGR 
Utero-placentaire circulatie  
De groei van de foetus wordt bepaald door de individuele groeipotentie, de aanvoer van 
voedingsstoffen en zuurstof. Bij het merendeel van de zwangerschappen met een gestoorde 
foetale groei is de oorzaak gelegen in een utero-placentaire circulatoire insufficiëntie. 
Differentiatie van andere oorzaken van foetale groeibeperking is nooit geheel zeker. 
Afwijkende uteriene en foetale Doppler-metingen evenals een toename van de 
schedelomtrek / buikomtrek ratio (als gevolg van een verminderde glycogeenstapeling in de 
lever) ondersteunen de diagnose utero-placentaire insufficiëntie. Asymmetrische groei kan 
echter ontbreken bij vroeg optredende groeibeperking (<30 weken). Utero-placentaire 
insufficiëntie is vaak geassocieerd met zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie, maar 
kan ook onafhankelijk hiervan optreden. 
 
Maternale ziekten  
Bij foetale groeibeperking in associatie met maternale ziekte is de basis vaak gelegen in een 
verminderde utero-placentaire circulatie.  
Chronische hypertensie is geassocieerd met een circa tweemaal verhoogde kans op foetale 
groeibeperking, meestal in combinatie met pre-eclampsie.  
Bij een matige chronische nieraandoening (serum kreatinine 125-250 μmol/L) ontstaat bij 
30% groeibeperking, bij een ernstige aandoening (serum kreatinine >250 μmol/L) bij 60% of 
meer. Bij geringe nieraandoening (serum kreatinine <125 μmol/L) is de kans hierop niet 
verhoogd.  
Fosfolipide antistoffen zijn alleen in combinatie met eerdere obstetrische of trombo 
embolische complicaties geassocieerd met foetale groeibeperking.  
Chronische restrictieve longaandoening is geassocieerd met foetale groeibeperking.  
Cardiale aandoeningen zijn alleen met foetale groeibeperking geassocieerd bij een ernstige 
functiestoornis (New York Heart Association klasse 3 of 4).  
 
Toxische factoren  
Roken is dosisafhankelijk geassocieerd met een lager geboortegewicht. Na correctie voor 
relevante factoren wordt bij matige rooksters (1-10 sigaretten/dag) een reductie van het 
geboortegewicht gevonden van 152 gr (95% Confidence interval (CI), 117-185 gr) en bij 
zware rooksters (>10 sigaretten/dag) van 259 gr (95% CI, 175-342 gr). Bij vrouwen die 
stopten met roken in het eerste trimester was het geboortegewicht vergelijkbaar met niet-
rooksters. Passieve expositie reduceerde het geboortegewicht bij niet-rooksters met 53 gr 
(95% CI, 24- 82 gr), bij rooksters met 192 gr (95% CI, 155-228 gr). Bij rokende vrouwen is de 
kans op foetale groeibeperking, abruptio placentae en perinatale sterfte verhoogd.  
Alcohol en cocaïne hebben een vergelijkbaar negatief effect op het geboortegewicht. 
 
Medicatie  
Diverse medicamenten zijn in verband gebracht met foetale groeibeperking. Hierbij is 
differentiatie van het effect door de onderliggende maternale aandoening en door het 
medicament vaak niet goed mogelijk. Immunosuppressiva zijn mogelijk geassocieerd met 
foetale groeibeperking, echter de incidentie hiervan is waarschijnlijk laag. 
 
Socio-economische factoren  
Lage socio-economische klasse is gerelateerd met laag geboortegewicht voor de 
zwangerschapsduur, na correctie voor andere factoren (Odds Ratio (OR) 1.2; 95% CI 1.1-
1.3). 
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Voeding  
Er bestaat een verhoogd risico op groeirestrictie bij vrouwen met een laag lichaamsgewicht 
(<50kg of Body mass index (BMI) <19: RR 1.9). In een cohort van 500 obese patiënten was 
de incidentie van FGR 14% bij BMI 30-35, 27% bij BMI 35-40 en 50% bij BMI >40.  
 
Werk, psychosociale factoren en stress  
Een combinatie van ploegendienst, >4 uur / dag staan, veel tillen, lawaai en stress 
gerelateerd is aan een verhoogde kans op een geboortegewicht <p10, indien deze factoren 
niet na 24 weken vermeden konden worden. Er werd een oplopende OR waargenomen van 
1.3 (1.1-1.5) bij aanwezigheid van 2-3 factoren en 2.3 (1.5-2.7) bij aanwezigheid van 4-6 
factoren. Tot de laatste groep behoorde slechts 3.6% van de populatie. Onregelmatige 
werktijden of ploegendienst hadden het grootste effect.  
 
Leeftijd  
Zeer jonge vrouwen met een leeftijd <14 jaar hebben een verhoogde kans op foetale 
groeibeperking (12.6%). Het is niet duidelijk of de jonge leeftijd de belangrijkste oorzakelijke 
factor hierbij is, of dat vaak in deze groep aanwezige andere ongunstige factoren 
(inadequate voeding, ongunstige socio-economische factoren) van groter gewicht zijn. Ook 
hoge leeftijd (>35 jaar) is gerelateerd met foetale  groeibeperking, en tevens met een 
verhoogde bloeddruk. 
 
Interval tussen zwangerschappen  
Vrouwen die binnen zes maanden na een voorgaande zwangerschap weer zwanger worden 
hebben een gering verhoogde kans op foetale groeibeperking (OR 1.3-1.4).  
 
Groeirestrictie in vorige zwangerschap  
Vrouwen die in een eerdere zwangerschap een kind kregen met een geboortegewicht lager 
dan het 10de percentiel hebben in een volgende zwangerschap een verhoogde kans op 
herhaling: tweede zwangerschap RR 3.1, derde zwangerschap na tweemaal te klein kind RR 
5.1, derde zwangerschap na eenmaal te klein kind RR 2.1-2.7. In een Nederlands cohort 
was het herhaalrisico op een SGA-neonaat (eenling) in de groep die eerder een SGA-
neonaat (<p5) had, sterk verhoogd: 23% versus 3.4% in de groep met een geboortegewicht 
boven de P5; aOR 8.1; 95% BI 7.8-8.5). 
 
Congenitale en genetische afwijkingen  
Congenitale afwijkingen zijn in één tot twee procent van alle foetussen de oorzaak van een 
groeivertraging. Bij echoscopisch onderzoek op indicatie van foetale groeibeperking kan in 
circa 20% van de gevallen een congenitale afwijking worden vastgesteld. Bij groeibeperking 
<26 weken werd driemaal zo vaak een chromosomale afwijking waargenomen dan bij latere 
zwangerschapsduur (38% versus 12%). 
 
Congenitale infecties  
Congenitale infectie met toxoplasma gondii, cytomegalie, rubella, herpes, parvo B19 en 
coxsackie virus is beschreven in relatie met foetale groeibeperking. Deze groeibeperking 
wordt echter veelal in samenhang met andere echoscopische afwijkingen gevonden. 
  
Meerling  
Tot 30 weken zijn geboortegewichten, gecorrigeerd voor zwangerschapsduur en pariteit, 
vergelijkbaar tussen eenlingen, tweelingen en drielingen. Bij een monochoriale gemelli treedt 
tweemaal vaker groeibeperking van één van de kinderen op dan bij een bichoriale gemelli 
(46% versus 26%). 
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Opsporing van FGR 
Zolang er nog geen voldoende bewijs is over welke methode van uitwendige palpatie betere 
detectie van FGR geeft, is er geen voorkeur uit te spreken. In de richtlijn Basis Prenatale 
Zorg wordt op basis van ontbreken van voldoende bewijs geadviseerd geen routinematig 
symfysefundusmeting uit te voeren bij een laagrisicozwangere. 
Voor het vaststellen van FGR kunnen zowel symfysefundusmeting door middel van 
centimeters of anatomische referentiepunten worden gebruikt, beide hebben een beperkte 
sensitiviteit in het vaststellen van FGR.  
 
Echoscopisch kan men de foetale grootte bepalen door het meten van Abdominal 
Circumference (AC), distantia biparietalis (DBP), hoofdomtrek/head circumference (HC) en 
femur lengte (FL). Er bestaat een groot aantal algoritmes die deze maten gebruiken om het 
foetale gewicht te schatten. Geen van deze methoden is duidelijk superieur aan de andere 
en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de meetfout bedraagt 14-20% van het 
geboortegewicht. Ervaring met echoscopisch onderzoek verbetert de betrouwbaarheid van 
de meting. Interobserver-variatie bij ervaren echoscopisten wordt opgegeven als 2 mm bij 
lengtematen en 6-8 mm bij omtrekken. Bij multipele metingen neemt de meetfout niet af. 
Meten met intervallen van minder dan twee weken is weinig effectief. De te verwachten 
meetfout is ongeveer even groot als de foetale groei die normaliter in één week plaatsvindt. 
Het na twee weken herhalen is wel nuttig om de foetale groei te beoordelen. Uitwendige 
palpatie en echoscopie worden in de zwangerschap complementair aan elkaar gebruikt. In 
de vergelijking tussen abdominale palpatie en echoscopie laat in de preterme periode de 
echoscopie een superioriteit zien in de detectie van FGR. In de richtlijn Basis Prenatale Zorg 
wordt op basis van het ontbreken van voldoende bewijs voor routinematig meten van de 
biometrie in het derde trimester bij laagrisicozwangeren geadviseerd alleen op indicatie een 
derde-trimester-echo uit te voeren voor het opsporen van FGR. Ook uit de in 2019 
gepubliceerde IRIS studie blijkt dat uitkomsten van de zwangerschap niet verbeteren met 
een routine derde trimester echo. 
 
De meest recent ontwikkelde echocurven zijn die van de INTERGROWTH 21st studie en 
eerder zijn in de Nederlandse situatie de curven van Verburg gemaakt (beide maken voor 
EFW gebruik van Hadlock-formules). Pragmatisch verdient het de aanbeveling om in het 
hele land dezelfde formule te gebruiken, waarbij Hadlock op basis van drie metingen (AC, FL 
en HC) wordt geadviseerd. 
 
Bevoegdheden   

(Verdenking op) Intra-uteriene groeirestrictie 1 2 3 4 5 6 

Diagnose stellen x x x x x  

Beleid maken t.a.v. opvolging (welke lijn) x x  x x  

Informeren over beleid x x  x x  

Beleid maken t.a.v. indicatie inleiden/uit IUGR protocol x x   x  

Indicatiestelling CTG monitoring x x   x  

CTG aanleggen x x   x x 

CTG interpreteren x x   x  

1. Gynaecoloog 
2. Arts-assistent 
3. Gecertificeerd echoscopist 
4. Eerstelijns verloskundige 
5. Klinisch verloskundige 
6. (O&G) Verpleegkundige 
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Beleid  

Basiszorg 

Eerste lijn: 
Verricht geen standaard biometrie in het derde trimester-echo voor het opsporen van 
foetale groeivertraging 
Groeiecho is geïndiceerd bij: 

 Sectio i.a. (30 wk ASz, inclusief beschrijving placenta lokalisatie) 

 Indien o.b.v. obstetrische voorgeschiedenis geadviseerd, bv. totaalruptuur, 
schouderdystocie, macrosomie (30-34, metingen inclusief p-waarden dienen 
beschikbaar te zijn ten tijde van counseling/besluitvorming) 

 Aanwezigheid van risicofactoren (zie onder) 

 Minder leven of negatieve dyscongruentie (zie onder) 
 
Tweede lijn: 
Biometrie wordt verricht  

 Afhankelijk van indicatie en zorgpad (bij 30; 30-34 of 27-30-34) 
Voor indicaties zorgpad low/medium/high en aanbevolen termijn voor biometrie  
zie iprova/overzicht op poli 

 Aanwezigheid van risicofactoren (zie onder) 

 Minder leven of negatieve dyscongruentie (zie onder) 

 

Screening o.b.v. risicofactoren 

Indicaties voor serieel echo (30-34) 
 

 Leeftijd > 40 

 Intoxicatie (roken, alcohol, drugs) 

 BMI <19 

 BMI >30 

 Diabetes gravidarum 

 Dysmatuur in anamnese* 
o ≤p2.3                      Medische indicatie (groei 27-30-34) 
o >p2.3-≤p5               Eerste lijn met groeiecho ASz (27-30-34); consult 30 wk 
o >p5-<p10                Eerste lijn met groeiecho (30-34) 

 
*p-waarde o.b.v. geboortegewichtcurven Perined (Hoftiezer)  
https://www.perined.nl/geboortegewichtcurven  

 
Diagnostiek  

Indicatie voor echo 

 Minder leven  
o Verricht biometrie als geen recente (<2 wk) biometrie verricht 

o Indien bij beoordeling minder leven 2e lijn kleine uitzetting/verminderd 
vruchtwater: echo ASz zo snel mogelijk (binnen enkele dagen) 

o Indien bij beoordeling minder leven 2e lijn geen afwijkingen: echo eerste lijn 
<1 week 

 Verdenking foetale groeirestrictie o.b.v. lichamelijk onderzoek: echo eigen lijn <1 week 

 

https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a26bda59-96fb-471d-9e97-d5d0f1f20177
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Randvoorwaarden 

 Minimum aantal verschillende echoscopisten 

 Groei o.b.v. Verburg/Hadlock 3 

 Interval min 2 weken  

 Groeiecho’s in ASZ of bij andere gecertificeerde echoscopist(e)*  
*NB: Onder voorwaarde dat alle echoverslagen met alle gegevens worden meegeleverd bij 
verwijzing, zoals afgesproken binnen BVK. 

 

Diagnostiek en beleid bij vermoeden IUGR 

.  

Groeibeoordeling niet o.b.v. SEO 
 
Bij SEO: 

 Indien parameter HC, AC en/of FL ≤ p2.3: GUO indicatie conform protocol 
“Indicatiestelling prenatale diagnostiek” en verder beleid door gynaecoloog 
(perinatoloog) 

 Indien groei > p2.3: groei opvolgen o.b.v. uitwendig onderzoek (geen indicatie voor 
standaard seriële echo opvolging) 

 Indien bij (reguliere) vervolgcontrole bij uitwendig onderzoek vermoeden 
SGA/IUGR: groeiecho. Voor beoordeling zie onder.  

 
Overweeg bij FGR (<p5) onder de 24 weken of bijkomende echoscopische afwijkingen 
aanvullend onderzoek met genetische diagnostiek. 
Counseling vindt plaats n.a.v. GUO. Indien o.b.v. metingen geen GUO indicatie, 
laagdrempelig overleg met gynaecoloog (met aandachtsgebied prenatale diagnostiek). 
 

 
Groeibeoordeling o.b.v. biometrie 
 

 Echoscopisch geschat kindsgewicht (EFW) onder de p10; 

 Echoscopische buikomvang (AC) onder de p10; 

 Afbuigende groei: een afbuiging van minimaal 20 percentielen (met een minimum 
interval van 2 weken) (van AC en/of EFW). 

 
Beoordeling 2e lijn inclusief echo inclusief PI art. umbilicalis en AFI meting 
 

 Indien goede kindsbewegingen: biometrie, doppler en consult < 2-3 werkdagen.  

 Indien waarden ≤ p2.3 of minder leven: consult zelfde dag en echo z.s.m.  
 
Beleid wordt gemaakt o.b.v. echo verricht in 2e lijn 

 Indien FGR  

 Doppler en AFI a 1 wk 

 Biometrie a 2 wk 
Indicatie en frequentie van CTG afhankelijk van doppler 

 
Indien 2 of meer metingen conform eigen lijn en > p5 uit IUGR protocol en reguliere 
controles hervatten 

 Bij AC en/of EFW <p10: 2e lijnscontrole  
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 Bij AC en/of EFW ≥p10: eigen lijn 

 

 
Diagnostiek en beleid bij diagnose IUGR 
 
Het beleid betreffende de foetale bewaking bij verdenking op IUGR is afhankelijk van de 
dopplermeting van de arteria umbilicalis.  
 
Pulsatility Index (PI)  
De pulsatility index van een arterie representeert de verhouding tussen de stroomsnelheid in 
de arterie tijdens systole en de stroomsnelheid tijdens diastole. Als de perifere 
vaatweerstand achter de arterie toeneemt (zoals bij placenta-insufficiënte gebeurt voor de a. 
umbilicalis), dan zal de stroomsnelheid tijdens diastole afnemen en zal de pulsatility index 
daardoor toenemen. 
 

Eind diastolische flow (EDF) 

 Positieve EDF Normaal blijft tijdens diastole het bloed door een arterie voorwaarts 
stromen.  

 Nul flow: Als de perifere vaatweerstand verhoogt raakt zal het bloed tijdens diastole niet 
meer doorstromen, maar stilstaan (alleen de druk van systole is nog hoog genoeg voor 
een voorwaartse bloedstroom)  

 Negatieve EDF: Als de perifere vaatweerstand nog verder verhoogt zorgt deze 
weerstand ervoor dat het bloed tijdens diastole terugstroomt naar het hart. De druk in het 
perifere vaatbed is hoger dan de diastolische bloeddruk  

 
Cerebro-placentaire ratio (CPR) 
Deze wordt berekend door de pulsatility index van de a. cerebri media te delen door de pulsatility index van de a. 
umbilicalis. Een abnormale CPR (=PI ACM <p5 (of CPR <1)) duidt op redistributie van de bloedcirculatie naar de 
hersenen en wordt – in onderzoeksverband – gebruikt voor het inschatten van de kans op nadelige 
zwangerschapsuitkomsten.  

 
De mate van foetale bewaking en termijn van inleiden staat beschreven in bijlage 2. De 
praktische handleiding voor management bij (vermoeden) FGR. 

 
Meting van PI in de Art. Umb dient te worden gedaan bij zwangerschappen met 
verdenking op FGR en vindt uitsluitend plaats in de tweede lijn. 
 
Bij afwijkende meting van PI is aanvullende foetale bewaking geïndiceerd. 
 

 Normale Dopplers                    Geen CTG-bewaking 

 PI AUmb >p95                          Minimaal 2x/week CTG 

 PI AUmb AREDF                      Minimaal om de dag, overweeg dagelijks CTG 
 

Overweeg bij FGR onderzoek naar CMV (niet TORCH). 
 
Overweeg bij een vroege (<32 weken) FGR een GUO om congenitale afwijkingen op te 
sporen.  

 indien 1 of meer parameters < p2.3: advies GUO cf afspraak Indicatiestelling prenatale 
diagnostiek 
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Bij preterme FGR (24-36 weken) met of zonder Doppler-afwijkingen kan een expectatief 
beleid worden gevoerd indien er goede foetale conditie is middels bewaking. 
 
Bij een FGR onder de p3 (AC of EFW) is termineren van de zwangerschap bij 37 weken 
aan te raden. 
 
Bij à terme FGR dient patiëntenvoorkeur tussen de 38 en 40 weken een rol te spelen met 
betrekking tot de termijn van termineren van de zwangerschap. 
 

 

Indien 2 of meer metingen conform eigen lijn* en > p5 uit IUGR protocol en reguliere 
controles hervatten 

 Bij AC en/of EFW <p10: 2e lijnscontrole  

 Bij AC en/of EFW ≥p10: eigen lijn 
 
*geen verdere afbuiging p-waarde (AC en/of EFW) 
*biometrie bij iedere termijn mogelijk, mate van onbetrouwbaar neemt toe einde derde trimester (evenals klinische 
beoordeling), echter wel geïndiceerd voor beleid maken t.a.v. in/uit IUGR protocol (rond 36-37 wk uiterlijk) en bij minder 
leven  
 
In geval van hervatten reguliere controles: 

 Als bijkomende problematiek in de a terme periode (bv. minder leven/oligohydramnion) 
advies inleiden 

 Bespreek de mogelijkheid van inleiding va 40 weken bij groei <p10  

 Advies om in te leiden bij 41 weken bij groei <p10 
 

 
 
Beleid bij opname 

Bij afwezige einddiastolische flow/reversed flow (kolom 3 management FGR) klinische 

monitoring.  

 Bij afwezige einddistolische flow: 1x per dag CTG, op indicatie vaker (bv harde buiken, 

minder leven, bloedverlies) 

 Bij negatieve einddiastolische flow: 2x per dag CTG 

 Varen op CTG: beoordeling conform FIGO en moet normaal zijn; een deceleratie c.q. 
suboptimaal CTG zonder weeën = interventie!  

 Terminering sowieso bij 37 weken indien CTG tijdens opname optimaal blijft.  

 Bij CTG-veranderingen eerder ingrijpen (middels ballonpriming, inleiding of per sectio).  
 
NB bij goed leven voelen, geen additionele risicofactoren en als doppler verbetert tijdens de 
opname, kan dagelijks thuis CTG overwogen worden  
 

 Bij FGR en doppler afwijkingen < 32 wk: overleg met perinatologisch centrum voor 
overplaatsing.  

 Bij AD 24-26 eerst counseling in derde lijn door perinatoloog en neonatoloog over besluit 
wel/geen interventiebeleid. Geen CTG verrichten tot besluit is genomen.  

 Bij AD 26-32 wk: overplaatsing naar derde lijn.  

 Bij AD 32-34 wk: zorg in tweede lijn. Overleg bij met kinderarts indien verwacht (extreem) 
laag kindsgewicht. Soms is ondanks de termijn, toch de voorkeur om over te plaatsen 
naar derde lijn bij verwacht laag kindsgewicht (<1 kg) ivm bij voorkeur geen postnatale 
overplaatsing indien onverwacht toch tertiaire zorg nodig.  

 Bij AD < 34 wk en opname indicatie wegens FGR: longrijping middels corticosteroïden.  
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o Dosering: 2 ampullen Celestone Chronodose, herhaling 2 ampullen na 24 uur (1 
amp. Celestone chronodose = 4 mg Bethamethasondinatiumfosfaat + 3 mg 
Dethamethasonacetaatsuspensie ml)  

o Relatieve contra indicatie: insuline afhankelijke diabetes (dan extra controle 
bloedsuikers i.o.m. diabetoloog)  

 
- Volledige bedrust is niet zinvol bij foetale groeibeperking 
- Bij langdurige opname en weinig mobiliseren: overweeg tromboseprofylaxe 
- Advies: stop roken 
 
Rapportage  
Rapporteer in HIX de relevante gegevens met betrekking tot CTG -controles en echo’s. Elk 

CTG dient beoordeeld te worden na afloop door de arts-assistent of gynaecoloog!  

 

Beleid durante partu 
 
Conform de NVOG-richtlijn ‘Intrapartum Foetale Bewaking’ is durante partu continue CTG-
bewaking aanbevolen bij zwangeren met een verhoogd risico op perinatale asfyxie. 

 
 
Beleid postpartum 
 
Nacontrole  
 
Advies t.a.v. volgende zwangerschap 

 Dysmatuur in anamnese 

o ≤p2.3                      Medische indicatie (groei 27-30-34) 

o >p2.3-≤p5               Eerste lijn met groeiecho ASz (27-30-34); consult 30 wk 

o >p5-<p10                Eerste lijn met groeiecho (30-34) 

Bespreek de mogelijke indicatie voor acetylsalicylzuur bij een volgende zwangerschap 
(indicaties conform protocol acetylsalicylzuur). 

 
Begrippen  
IUGR = intra uteriene groei restrictie 
FGR = foetale groeirestrictie = groeiachterstand tijdens de zwangerschap 
SGA = small for gestational age 
SEO = structureel echografisch onderzoek  
GUO = geavanceerd ultrageluid onderzoek 
RR = relatief risico 
OR = odds ratio 
aOR = adjusted odds ratio 
CTG = cardiotocogram 
Biometrie = groeiecho 
Flow = doorbloeding van navelstreng  
AREDF = absent of reversed enddiastolic flow (afwezige of negatieve einddiastolische flow) 
Congenitaal = aangeboren 
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Uteroplacentaire insufficientie = inadequate doorbloeding van baarmoeder-placenta 
Astraia = software programma 
Hix = ziekenhuisinformatiesysteem van albert schweitzer ziekenhuis 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Risico op FGR per risicofactor 

Bijlage 2: Flowchart management (vermoeden) foetale groeirestrictie 
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Bijlage 1: Risico op FGR per risicofactor 

Oorzaak  Risico  

Maternale ziekten 

 Nierziekten 

 Hypertensie 

 AFS 

 Diabetes  

 Obesitas 
o BMI 25-30 
o BMI >30 

 
OR 5.5 (2.0-10) 
RR 2.5 (2.1-2.9) 
RR 6.22 (2..45-16.0) 
OR 1.6 (1.5-2.3) 
 
RR 1.2 (1.1-1.3) 
RR 1.5 (1.3-1.7) 

Roken 
Cocaïne  

 

Maternaal overig 

 Leeftijd 
o >35 jaar 
o >40 jaar 

 Zwangerschapsinterval 
o <6 maanden 
o >60 maanden 

 FGR in eerdere zwangerschap 
o Geboortegewicht <p10 ► Tweede 

zwangerschap RR 3.1  
o Derde zwangerschap na 2x te klein kind 

(<p10) ► RR 5.1 
o Derde zwangerschap na 1x te klein kind 

(<p10) ► RR 2.1-2.7 
o Herhaalrisico in groep <p5 vs >p5 ► sterk 

verhoogd (23% vs 3.4%, aOR 8.1 (7.8-9.5) 

 IUVD in eerdere zwangerschap  

 
 
OR 1.4 (1.1-1.8) 
OR 3.2 (1.9-5.4) 
 
OR 1.26 (1.10-1.33) 
OR 1.29 (1.2-1.39) 
OR 3.9 (2.14-7.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 6.4 (0.7-52.56) 
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Bijlage 2: Flowchart management (vermoeden) foetale groeirestrictie 


	Doel Op eenduidige wijze verrichten van screening en beleid bij (verdenking op) intra-uteriene groeirestrictie.

