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VSV: Verloskundige kringen van de Kempen-Eindhoven-Strabrecht - Máxima Medisch Centrum 
& 

VSVE: Verloskundig Samenwerkingsverband Eindhoven – Catharina ziekenhuis 
 
 
Transmurale richtlijn 17 (VSV-Veldhoven) 
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Transmurale richtlijn 11 (VSV-Eindhoven) 
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Vastgesteld: 11 februari2015  ANTENATALE HYDRONEFROSE 
 
 
INLEIDING 
 
Definitie  
Antenatale hydronefrose / pyelectasie is een, in de transversale doorsnede, anterior-posterior 
gemeten pyelumverwijding van ≥ 5 mm. Een systematic review toont aan dat bij een pyelumdilatatie 
van <10 millimeter er slechts een kleine kans is op een relevante nierafwijking bij de baby. 
 
Ziektebeeld beschrijving 
Hydronefrose is een verwijding van het nierbekken oftewel pyelum, prenataal gediagnosticeerd door 
middel van echoscopie. De prevalentie is 2 – 4,4 %, waarbij in 4 tot 7% van deze gevallen een klinisch 
belangrijke structurele afwijking van het urinewegstelsel wordt vastgesteld. 
 
  AD <28 weken AD 28-42 weken % postnatale afwijkingen 
Mild 5-7 mm 5-10 mm 12% 
Matig 8-10 mm 11-14 mm 45% 
Ernstig >10 mm >15 mm 88% 
 
Differentiaal diagnose hydronefrose:  
• Meestal voorbijgaande dilatatie (idiopathisch) 
• Verwijd extra-renaal pyelum (geen intrarenale afwijkingen) 
• Subpelviene stenose (UPJ-stenose) 
• Vesico-ureterale reflux 
• Urethrakleppen 
• Dubbelsysteem, al dan niet met ureterocéle 
• Uretero-vesicale overgangsstenose (UVJ-stenose) 
• Multicysteuze nierdysplasie 
• Prune-belly syndroom 
• Mega-ureter 
 
Bij beoordeling van de ernst van de hydronefrose moeten ook altijd eventuele bijkomende nier-, 
ureter- en blaasafwijkingen in kaart worden gebracht, zoals daar zijn: 
• afwijkende niergrootte 
• afwijkend nierparenchym (echodens / versmald / cysten) 
• verwijde calices (bolvormig) 
• verwijde ureteren 
• mononier 
• dubbelsysteem, al dan niet met ureterocèle 
• blaaswandafwijkingen 
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Mogelijke diagnostiek postnataal:  
• Echografie: anatomie van nieren / ureters / blaas, beoordeling verwijding pyela / calices / ureteren 
• Mictiecystogram (MCG): beoordeling terugvloed van blaas naar nieren, afvloedbelemmering 

urethra en aanwezigheid van ureterocèle. 
• Dynamisch nucleair renogram (MAG3): beoordeling functie en afvloedbelemmering van nieren. 
• Statisch nucleair renogram (DMSA): beoordeling functie, gedetailleerd op nierschade 
 
 
WERKWIJZE VERLOSKUNDE / GYNAECOLOGIE / KINDERGENEESKUNDE in MMC-CZE 
Om te komen tot een meer uniforme follow-up van kinderen met antenataal vastgestelde hydronefrose 
in de regio Zuidoost Brabant / Limburg zijn onderstaande richtlijnen voor postnatale follow-up 
opgesteld. Dit is gebeurd in samenspraak tussen de kinderartsen van het Catharina Ziekenhuis, het 
Máxima Medisch Centrum en het Maastricht UMC, resulterend in een regionale consensus. Door deze 
afspraken wordt adequaat inzicht verkregen in antenataal vastgestelde hydronefrose, wordt perinatale 
zorg gestandaardiseerd en worden onnodige invasieve onderzoeken bij de pasgeborene voorkomen.  
 
 
PRENATAAL BELEID 
Echoscopie 20 weken 
• AP diameter pyela < 5 mm zonder bijkomende afwijkingen (zie NB1): normaal. 
• AP diameter 5-10 mm (uni- of bilateraal) zonder bijkomende afwijkingen (zie NB1): herhalen 

eerste lijns echografie bij 32 weken. 
• AP diameter >10 mm (uni- of bilateraal), of <10 mm mét bijkomende afwijkingen (zie NB1): 

verwijzing naar gynaecologie MMC of CZE. 
 
Echoscopie 32 weken 
• AP diameter pyela < 5 mm zonder bijkomende afwijkingen (zie NB1): normaal. 
• AP diameter 5-10 mm (uni- of bilateraal) zonder bijkomende afwijkingen (zie NB1):  

o Normaal, uitleg door verloskundige of eenmalig consult gynaecologie voor instructies aan 
ouders om bij verdenking (urineweg)infectie laagdrempelig een urinesediment én 
urinekweek te verrichten 

o Revisie echo 37 weken door eerste lijn respectievelijk gynaecologie: beoordeling 
hydronefrose voor veranderingen, eventueel alsnog verwijzing bij >10 mm of bijkomende 
afwijkingen. 

• AP diameter >10 mm (uni- of bilateraal) of <10 mm mét bijkomende afwijkingen (zie NB1): 
verwijzing naar gynaecoloog MMC of CZE. 

 
 Beleid na verwijzing naar gynaecologie: 

• Consult gynaecoloog en echografische controle 
• Consult kindergeneeskunde aanmaken door gynaecoloog: uitleg ziektebeeld en 

pediatrisch perinataal beleid 
• De kinderarts bepaalt samen met de gynaecoloog of verwijzing voor GUO-2 echografie in 

MMC of  Maastricht UMC geïndiceerd is (zie NB1). 
 
 
PERINATAAL BELEID vanaf 37 weken 
Bij pyelumgrootte kleiner dan 10 mm zonder bijkomende afwijkingen (zie NB1): 
• Fysiologie, expectatief beleid.  
• Eerstelijns partus (thuis of poliklinisch), geen consult kinderarts, geen follow-up.  
• Er wordt níet gestart met antibiotische profylaxe maar in geval van onbegrepen koorts >38.5 ºC en 

ziek zijn zonder focus in de eerste zes levensmaanden wordt direct contact gezocht met de 
huisarts of dienstdoende kinderarts. 

 
Bij pyelumgrootte 10-15 mm zonder bijkomende afwijkingen (zie NB1): 
• Reden voor consult gynaecoloog met uitgebreide echoscopie (als niet eerder al is gebeurd).  
• Bij enkelzijdige afwijkingen wordt de patiënte terugverwezen naar de eerste lijn met echocontrole 

van de pyelumverwijding bij 37 weken AD door SEO-echoscopiste zelf of de gynaecoloog. 
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• Bij dubbelzijdige afwijkingen blijft de patiënte mede in de tweede lijn, met regelmatige 

echografische controles door de gynaecoloog voor eventuele progressie van de afwijkingen. 
Partus mag in de eerste lijn. 

• Bij voorkeur wordt door de gynaecoloog een antenataal consult gepland bij de kinderarts (bij 
voorkeur Zegers (MMC) en Knots (CZE)) voor uitleg. 

Vervolgens: 
• Eerstelijns partus (thuis of poliklinisch). 
• Direct correspondentie naar huisarts en CB voor kennisgeving en actie bij eventuele problematiek. 
• Er wordt níet gestart met antibiotische profylaxe, maar in geval van onbegrepen koorts en ziek zijn 

zonder focus wordt direct contact gezocht met de huisarts. 
• Na partus wordt er een afspraak voor een echo nieren / blaas in de 2de of 3de levensweek 

gemaakt, met erna een (telefonisch) consult kinderarts voor verder beleid.  
• Dit wordt geregeld door de verloskundige: echo en consult kinderarts (bij voorkeur Zegers/Knots) 

via secretariaat kindergeneeskunde (MMC: 040-8888270 / CZE 040-2397250). De echoaanvraag 
wordt door de kinderarts ingevuld en verzorgd. 

 
Bij pyelumgrootte boven 15 mm zonder bijkomende afwijkingen óf onder 15 mm mét 
bijkomende afwijkingen (zie NB1): 
• Reden voor verwijzing naar, en overname door, de gynaecologie. 
• Frequentie echocontrole op geleide van klinisch beeld. 
• Antenataal consult bij de kinderarts (bij voorkeur Zegers (MMC) / Knots (CZE)) afspreken. 
• Perinataal beleid: 

• Partus tweede lijn. 
• Consult kinderarts(-assistent) direct na de geboorte. 
• Start antibiotische profylaxe: Trimethoprim suspensie 1dd 2 mg/kg ’s avonds. 
• Zo nodig (na overleg kinderarts) 24 uur klinische observatie: mictie, tensiemeting en urine op 

hematurie / proteïnurie (renale filterfunctie). 
• Echo nieren / blaas uitstellen tot 2e week postpartum. Wél echo binnen 48 uur bij: 

o klinische verschijnselen: palpabele nieren, opgezette buik, geen mictie binnen 24 uur, 
andere tractus urogenitalis problematiek, 

o verdenking infra- of subvesicale obstructie (kleppen, obstruerende ureterocèle), 
o bilaterale afwijkingen >15 mm, 
o mononier met bijkomende afwijkingen. 

• Cave blaasretentie → noodzaak transurethrale of suprapubische katheter. 
• Indien géén klinisch verschijnselen: ontslag dag 2 en echo 2e week postpartum. 
• Enkel op indicatie MCG en renogram (MAG3) na 6-8 weken. 
 
NB1  
Bijkomende afwijkingen: 
• Verwijde calices 
• Afwijkende niergrootte ( a terme <4 of >7 cm lengte) 
• Blaaswandafwijkingen  
• Mononier (ook GUO-2) 
• Mega-ureter >5 mm (ook GUO-2) 
• Dubbelsysteem +/- ureterocèle (ook GUO-2) 
• Afwijkend nierparenchym (echodens / versmald / cysten) (ook GUO-2) 
• Verdenking infravesicale obstructie (verdikte blaaswand, “key hole sign”, verminderd vruchtwater, 

beiderzijds verwijde pyela en ureteren) (ook GUO-2) 
• Verwante niet-renale afwijkingen (verminderd vruchtwater, aangeboren afwijkingen) 
GUO-2: echo in MMC of MUMC. 
 
Literatuur: 
• The long-term outcome of antenatal hydronephrosis up to 15 millimetres justifies a 

noninvasive postnatal follow-up, EHM de Kort, S Bambang Oetomo, SHJ Zegers, Màxima 
Medical Centre, Veldhoven, Acta Paediatrica 2008 

• Outcome and management of isolated severe renal pelvis dilatation detected at postnatal 
screening, Carmelo Mami et al, Pediatric Nephrology 2010 

• The Society of Fetal Urology consensus statement on the evaluation and management of 
antenatal hydronephrosis, Hiep T. Nguyen et al, Journal of Urology 2010 
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• Current Management of Antenatal Hydronephrosis, Kleiton Yamaçake, Hiep Nguygen, 
Pediatric Nephrology 2013 

• Postnatal longitudinal evaluation of children diagnosed with prenatal hydronephrosis: 
insights in natural history and referral pattern, Joao A. B. A. Barbosa, Prenatal Diagnosis 2014 

 
 
Auteurs richtlijn / multicentrum overleg 
• MMC: Bas Zegers, kindergeneeskunde & Martina Porath, gynaecologie 
• CZE: Edwin Knots, kindergeneeskunde & Simone Kuppens, gynaecologie 
• MUMC: Flore Horuz-Engels, kindernefrologie 
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Flowschema antenataal verwijde urinewegen
Echo 20 weken AD

Echo 32 weken AD

Perinataal beleid

Verwijzing gynaecologie 
prenatale diagnostiek

AP 5-10 mm
zonder bijkomende 

afwijkingen (NB1)

•Geen postnataal vervolg
•Instructies over koorts aan 

ouders en huisarts

AP >10 mm 
óf

AP ≤10 mm met
bijkomende afwijkingen (NB1)

•NB1: Bij onderstaande bijkomende echografische afwijkingen zijn tweede- / derdelijns vervolgcontroles geïndiceerd:
•Verwijde calices
•Afwijkende niergrootte
•Blaaswandafwijkingen 
•Mononier (ook GUO-2)
•Mega-ureter (ook GUO-2)
•Dubbelsysteem +/- ureterocèle (ook GUO-2)
•Afwijkend nierparenchym (echodens / versmald / cysten) (ook GUO-2)
•Verdenking infravesicale obstructie (verdikte blaaswand, “key hole sign”, verminderd vruchtwater, beiderzijds verwijde pyela en 
ureteren) (ook GUO-2)

GUO-2: echo in MUMC, doorverwijzing vanuit tweede lijn

Echo eerste lijn

AP 10-15 mm enkelzijdig
•Terugverwijzing eerste lijn

•Echo gynaecologie 37 weken

AP 5-10 mm
zonder bijkomende 

afwijkingen (NB1)

AP >10 mm 
óf

AP ≤10 mm met
bijkomende afwijkingen (NB1)

•Echografie door gynaecologie
•Consult kinderarts

•Evt verwijzing GUO-2 echo MUMC (NB1)

AP 10-15 mm dubbelzijdig
•Vervolgen gynaecologie

•Echo gynaecologie frequent

AP >15 mm of ≤15 mm met 
bijkomende afwijkingen (NB1)

•Vervolgen gynaecologie
•Echo gynaecologie frequent

•Eerste lijns partus
•Géén antibiotische profylaxe

•Echo 2e levensweek + consult kinderarts

•Tweede lijns partus
•Direct consult kinderarts
•Antibiotische profylaxe

•Tijdstip eerste echo en aanvullende 
diagnostiek naar bevinden

 


