
Protocol (dreigende) Serotiniteit 

Definitie 
 Serotiniteit is gedefinieerd door de WHO en FIGO als een zwangerschapsduur ≥ 42 weken op 

basis van een vroege echoscopische termijnbepaling. 

 We spreken van dreigende serotiniteit  bij een zwangerschapsduur  ≥41 weken. 

Doel 
Het voorkomen van perinatale morbiditeit en mortaliteit. Serotiniteit wordt als vanouds beschreven 

als een risicofactor. 

Betrokkenen 
 Patiënte en partner 

 Eerstelijns verloskundige 

 Klinisch verloskundige 

 Arts-assistent 

 Gynaecoloog 

Risicofactoren 
 Serotiniteit in anamnese 

 Nullipariteit 

 Genetische factoren 

 Foetale afwijkingen 

Oorzaken 
Er zijn aanwijzingen voor verschillen in gemiddelde zwangerschapsduur voor verschillende 
etniciteiten waarbij Afrikaanse vrouwen een iets kortere mediane zwangerschapsduur hebben dan 
de Kaukasische vrouwen. 

Beleid 

Graviditeit 

Bij een ongecompliceerde zwangerschap kan de keus aan de cliënt gelaten worden na goede 

voorlichting. Overweeg te strippen.  

Wanneer de zwangere ingeleid wil worden, dan is het beleid in de ziekenhuizen als volgt: 

41 weken: 

 Maasstad: consult gynaecoloog,  

 Ikazia ziekenhuis: bellen met de afdeling Verloskunde om een inleiding af te spreken 

 Van Weel: consult gynaecoloog vanaf 41+1 weken, inleiding afhankelijk van VT en wens 
cliënte 



Tweedelijns patiënten worden bij 41 weken ingeleid, tenzij de patiënt langer wil afwachten en dit 
medisch verantwoord is. 

42 weken 

 Maasstad/ Ikazia:  consult gynaecoloog bij 41+3 – 41+5 weken 

 Van Weel: consult gynaecoloog vanaf 41+1 weken, inleiding afhankelijk van VT en wens 
cliënte 

Partus 
Inleiding door middel van balloncatheter, misoprostol en eventueel prostingel. In het Ikazia worden 
in het weekend ook inleidingen gepland. 

Bronnen 
 NVOG:  standaard Serotiniteit 
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