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Werkwijze bij naderende serotiniteit
Controle bij 40+5 – 41+1
 VT ( indien gewenst): bepaling Bishop score, counseling strippen
 Voorlichting over inleiding baring tussen 41+0 en 42+0 m.b.v. de KNOV/NVOG
module “Beleid bij 41 weken”:
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/beleid_zwangerschap_41_weken/beleid_zwa
ngerschap_vanaf_41_weken.html
 Indien gewenst: verwijzing naar de 2e lijn voor inleiding tussen 41+0 – 42+0
 Extra aandacht instructies minder leven voelen
Controle bij 41+0 – 41+3: het 1e serotiniteitsconsult in de 1e lijn
 CTG en echo:
- in de eigen verloskundige praktijk
- echo: biometrie en vruchtwater
- indien afwijkend CTG en/of groeirestrictie en/of oligohydramnion: verwijzing naar
de 2e lijn voor overname zorg
 Strippen vindt alleen plaats in de eigen praktijk
 Er wordt niet gecounseld voor actief inleiden
Controle bij 41+4 – 41+5: het 2e serotiniteitsconsult in de 1e lijn
 Alleen CTG in de verloskundige praktijk
 Indien afwijkend CTG: verwijzing naar de 2e lijn voor overname
 Strippen vindt alleen plaats in de eigen praktijk
 Er wordt niet gecounseld voor actief inleiden
Controle bij 41+5 – 41+6
 Bij gunstige Bishop score (minimaal 5) AROM bij multiparae in de 1 e lijn (zie VSV
Samen protocol “Vliezen breken multiparae in de 1e lijn bij naderende serotiniteit”.
Niet in partu binnen acht uur: verwijzing naar de 2e lijn voor overname en
bijstimulatie/voortleiding.
 Telefonisch contact door de verloskundige met de 2e lijn voor serotiniteitsconsult en
planning inleiding door 2e lijn vanaf 42 weken. Gegevens echo, CTG en
zwangerschapskaart worden gestuurd via de zorgmail.
 Indien op maandag 42 weken: dan serotiniteitsconslt in de 2e lijn op vrijdag bij 41+4.
Overdracht van zorg naar de 2e lijn bij 42 weken
 Geplande dag inleiding: zwangere belt zelf met ziekenhuis of er plaats is die dag en of
de inleiding door kan gaan.

