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Flow Chart verminderde Kindsbewegingen 

(> AM 28 weken ) 

2e lijns patiënte (hoog risico) 

Contact ziekenhuis  

1e lijns patiënte (laag risico) 

Anamnese bevestigt  

afname kindsbewegingen  
 

Contact 1e lijns verloskundige 

Normaal 

In 1e lijn: 

· Verloskundig onderzoek 

· Doptone 

· Aandacht voor risicofactoren voor IUGR 

In 2e lijn: 

· CTG 

· Echo :  - i.i.g. AFI, indien AM <37 wk en groei > 2 wk terug: 

biometrie plannen  binnen 1 week 

 - Na 37  weken groei  uitwendig inschatten 

Anamnese niet verdacht 
 

Normaal Afwijkende  

bevinding 

Normaal 

-  Stel gerust 

- Instructies 

omtrent  

leven voelen 

Afwijkende  

bevinding 

-  Verwijzen 

naar 2e lijn 

met 

specifieke 

vraagstelling 

(groei, RR, 

etc) 

-  Stel gerust 

- Retour 1e lijn met 

instructies (mits vlk 

of arts ass hiervoor 

geautoriseerd) 

  

-  Stel gerust 

- Naar huis met 

instructies  

omtrent  

leven voelen 

-  Beleid afh van 

probleem (CTG 

afwijking, IUGR, 

IUVD etc) 

Persisterend verminderde kindsbewegingen (≥2 consulten): 

- overname 2e lijn tot probleem voorbij, eventueel thuis CTG  

- volgens afspraken VSV: na 38 weken counselen voor primen of inleiden  

indien ≥2 consulten in de a terme periode 

Verwijzen naar 2e lijn 
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Minder leven voelen 
 
 

DOEL 
. Het op eenduidige wijze geven van advies en aanbevelingen over het signaleren van verminderde 
kindsbewegingen, en de begeleiding van zwangere vrouwen met een eenlingzwangerschap die zich  
met verminderde kindsbewegingen melden bij een verloskundige zorgverlener.  
 

TOEPASSING 
Alle zorgverleners die prenatale zorg verlenen in de eerste en tweede lijn binnen de regio van het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis. 

 

BEVOEGDHEDEN 
Vaardigheid 1 2 3 4 

CTG aansluiten x x x  

CTG beoordelen x x   

Echo maken x    

Beleid bepalen x    

Administratie x x  x 

 
1. specialist/ arts assistent / klinische verloskundige 
2. Verpleegkundige O & G 
3.( leerling) verpleegkundige 
4. Secretaresse 

top 

 

WERKWIJZE 
Inleiding: Het voelen van kindsbewegingen is al vroeg in de zwangerschap een levensteken van het 
ongeboren kind voor de aanstaande moeder. Als er later in de zwangerschap een afname van 
kindsbewegingen wordt ervaren, kan dat een signaal zijn dat de conditie van foetus minder wordt. Bij 
perinatale audits in Nederland is meerder malen gebleken dat er bij foetale sterfte vaak vooraf gegaan 
werd door een periode van afname van kindsbewegingen1. Daarnaast werd niet altijd adequaat 
gereageerd op dit signaal.  
 

Normale foetaal bewegingspatroon tijdens de zwangerschap 
De definitie van kindsbewegingen is de moederlijke perceptie van elke discrete vorm van schoppen, 
trillen en draaien2. Deze kindsbewegingen geven een indruk over het functioneren van het centraal 
zenuwstelsel en het bewegingsapparaat van de foetus. De gezonde foetus wisselt actieve periodes af 
met rustperiodes. De meerderheid van de vrouwen is zich bewust van deze bewegingen en ervaart de 
beweeglijkheid intuïtief als normaal.  
 
 
Vanaf 18-20 weken worden de meeste vrouwen zich bewust van de kindsbewegingen. Het aantal 
spontane bewegingen stijgt tot 32 weken, dan wordt er een plateau bereikt dat aanhoudt tot de start 
van de baring3-5. Er is dus geen afname van de frequentie van kindsbewegingen in het derde trimester, 
het type bewegingen verandert wel.  
 
De perceptie van kindsbewegingen wordt beïnvloed door de volgende factoren: 

- De meeste bewegingen worden gevoeld wanneer de zwangere vrouw rust neemt6. 
- Tot een zwangerschapsduur van 28 weken kan een placenta op de voorwand de maternale 

perceptie van de kindsbewegingen verminderen7.   
- De foetale ligging (hoofd, stuit, dwars) heeft geen invloed op de perceptie van de 

beweeglijkheid8. 
- De foetale positie kan de perceptie wel beïnvloeden: namelijk als de foetale wervelkolom aan 

de voorzijde ligt kunnen minder bewegingen gevoeld worden.  
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Factoren die de beweeglijkheid van de foetus beïnvloeden: 

- Sederende medicatie die de placenta passeert kan een voorbijgaand effect op de 
kindsbewegingen hebben. 

- Een verhoogde glucoseconcentratie in het moederlijk bloed kan een toename van 
kindsbewegingen geven. Vanaf 30 weken beïnvloedt het kooldioxide gehalte in het moederlijk 
bloed de foetale adembewegingen9.  

- Na toediening van corticosteroiden is er een afname van kindsbewegingen gedurende 2 
dagen.  

- Een foetus met ernstige afwijkingen toont minder kindsbewegingen.  
 

Evaluatie kindsbewegingen 
De evaluatie vindt plaats middels de maternale perceptie10. De meeste bewegingen worden gevoeld 
als de moeder ligt en in de avonduren. Objectieve, geautomatiseerde evaluatie van kindsbewegingen 
met behulp van doppler en/of real time echo geeft geen betere waarneming11. Er is geen meerwaarde 
om in de gehele populatie zwangeren een formele telling van kindsbewegingen aan te bevelen12. Er is 
ook onvoldoende evidence voor het gebruik van het biofysisch profiel tijdens de evaluatie van vrouwen 
met een afname van kindsbewegingen16.  
 
Alle zwangeren moeten geadviseerd worden om zich bewust te worden van hun baby’s individuele 
bewegingspatroon. Ze dienen geïnformeerd worden dat als zij bezorgd zijn over een vermindering van 
of een verandering van de kindsbewegingen bij een zwangerschapsduur van meer dan 28 weken, zij 
contact op moeten nemen met hun zorgverlener.  
 

Bij iedere zwangere die zich meldt met minder leven moet in de anamnese aandacht besteed worden 
aan risicofactoren voor foetale groeivertraging en foetale sterfte (Bron: RCOG 2011): 

- Herhaald afnemen van kindsbewegingen 
- Dysmatuur in de voorgeschiedenis 
- Hypertensie 
- Diabetes 
- Maternale leeftijd > 35 jaar 
- Primigravida 
- Roken 
- Bekende aanwijzingen voor placenta insufficiëntie (afbuigende groei, foetale groeivertraging) 
- Obesitas 
- Gecompliceerde obstetrische voorgeschiedenis (ernstige doorgemaakte PE of HELLP) 
- Zorgvermijdingsgedrag.  

 
top 

UITVOERING 
Actiepunten zwangere met minder leven in de eerste lijn (laag risico populatie)13 

- Vrouwen die onzeker zijn over de kindsbewegingen na 28 weken zwangerschap: adviseren om 
in linkerzijligging gedurende 2 uur zich te concentreren op de kindsbewegingen. Als zij in 2 uur 
niet meer dan 10 discrete bewegingen voelen, kunnen zij het best onmiddellijk contact 
opnemen met hun zorgverlener. 

- Vrouwen die desondanks bezorgd zijn over afname van kindsbewegingen, kunnen het beste 
nog dezelfde dag de conditie van hun kind laten controleren, zeker na een zwangerschapsduur 
van 28 weken.  

- Tijdens de anamnese bij een zwangere met de klacht minder leven moet uitgevraagd worden 
hoe lang dit bestaat, of dit de eerste keer is en of er helemaal geen bewegingen meer zijn. 

- Daarnaast moet tijdens de anamnese worden nagegaan of er risicofactoren (zie 
bovengenoemd) voor foetale sterfte zijn. 

- Het lichamelijk onderzoek omvat het bepalen van de foetale groei middels uitwendig 
zwangeren onderzoek, het beluisteren van de foetale cortonen en het meten van de 
bloeddruk14.  

- Indien na evaluatie blijkt dat er geen sprake is van afname van de kindsbewegingen, er geen 
risicofactoren voor IUGR zijn en de harttonen aanwezig zijn dan kan geruststelling door de 
verloskundige plaatsvinden.  
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- Bij bevestiging van de afname van kindsbewegingen, en/of aanwezigheid van risicofactoren 

voor IUGR of twijfel anderszins is evaluatie van de conditie in de tweede lijn op dezelfde dag 
aangewezen.  

- Bij een recidief van verminderde kindsbewegingen moet de zwangere geadviseerd worden om 
opnieuw contact op te nemen.  

 

Actiepunten zwangere met minder leven in de tweede lijn (hoog risicopopulatie)13 

- In de hoog risicopopulatie dienen zwangeren met een afname van de kindsbewegingen na 28 
weken zwangerschap dezelfde dag geëvalueerd te worden.  

- Tijdens de anamnese bij een zwangere met de klacht minder leven moet uitgevraagd worden 
hoe lang dit bestaat, of dit de eerste keer is en of er helemaal geen bewegingen meer zijn. 

- Daarnaast moet tijdens de anamnese worden nagegaan of er risicofactoren voor foetale 
sterfte zijn (zie eerdere lijst). 

 

Evaluatie in de tweede lijn13, 17 

- Alle zwangeren met de klacht minder leven (zowel vanuit eerste als tweede lijn) krijgen een 
CTG controle, gedurende 30 minuten, indien er een duidelijke anamnese is van minder 
kindsbewegingen en aanwezige foetale hartactie, bij een zwangerschapsduur van meer dan 
24 weken15. CTG beoordelen op: variabiliteit, acceleraties, geen deceleraties, BHF tussen de 
115-160 sl/min. 

- Er dient een echo onderzoek verricht te worden indien er sprake is van verminderde 
kindsbewegingen na 28 weken zwangerschap, of indien er risicofactoren of aanwijzingen zijn 
voor IUGR.  

- Het echoscopisch onderzoek omvat de biometrie en een bepaling van de hoeveelheid 
vruchtwater14. Indien er een groei echo is verricht < 2 weken, dan volstaat een AFI.  

-  Indien er geen biometrie kan  worden verricht tijdens het (spoed) consult, afspreken bij de 
echografiste (Advies NVOG richtlijn: binnen 24 uur)  

- Indien de foetale conditie goed is en normale kindsbewegingen zijn waargenomen kan de 
zwangere terugverwezen worden naar de eerste lijn. 

- Indien de kindsbewegingen uitblijven, blijft de zwangere onder controle van de tweede lijn tot 
de klacht is verdwenen en de foetale conditie goed is (= CTG optimaal en normale biometrie 
en vruchtwater). Er wordt een behandelplan opgesteld.  

- Bij een recidief van verminderde kindsbewegingen moet de zwangere geadviseerd worden om 
opnieuw contact op te nemen.  

- Alle bevindingen, instructies aan de zwangeren en vervolgafspraken dienen te worden 
vastgelegd in HIX. 

 
 

Persisterend minder leven18 
-   Herhalen van de vorige analyse en risicobepaling, inclusief echo onderzoek. 
-   Vrouwen die twee of meer keren komen met minder leven voelen hebben meer kans op een slechte 
     zwangerschapsuitkomst zoals vroeggeboorte, IUGR of foetale sterfte dan vrouwen met een  
     eenmalige periode van minder kindsbewegingen ( OR 1.92 ( CI 1.21-3.02)).  
 
De beslissing om bij persisterend minder leven met normale bevindingen a terme in te leiden of af te 
wachten met verder controles dient geïndividualiseerd genomen te worden. In het VSV is afgesproken 
dat vrouwen met persisterend minder leven in principe na 38 weken worden gecounseld voor priming 
of inleiding, ook bij normale bevindingen 
 
ADMINISTRATIE  

 Aanmaken of aanvullen van HIX 

 DOT  registratie 

 Controle afspraak maken  
 
 
 

top 
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Verklarende woorden lijst 
 CTG: Cardio Toco Grafie; een hartfilm van de baby tijdens de zwangerschap. 

 BHF: Basis hart frequentie 
 

Bijbehorende procedures 
 CTG uitwendig - cardio toco gram  

 Opname zwangere patiënt 

 Behandelunit: taakomschrijving buiten kantooruren 
 OB Tracevue – centraal registratiesyteem Obstetrie 

 HIX – electronisch patienten dossier Obstetrie 
top 
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