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                                 Hoogstaand caput à terme  
 
 
Inleiding: 
Bij primigravida daalt over het algemeen het caput in rond 34/35 weken 
zwangerschapsduur. Bij multigravida kan de indaling pas plaatsvinden durante partu, 
maar ook eerder. 
 
Primigravida die een niet ingedaald caput hebben aan het begin van de baring, 
hebben een groter risico op uitgezakte navelstreng, foetale nood, perinatale sterfte, 
een langdurige ontsluiting en uitdrijving, en grotere kans op een SC; slechts 18-20% 
bevalt onder de leiding van de 1e lijn, 80% in de 2e lijn waarvan 50-60% vaginaal. 
 
Hoewel het een vrij frequent voorkomende situatie betreft, is er landelijk en 
internationaal geen consensus over het beleid in zowel de à terme periode als  
durante partu in geval van een hoogstaand caput.  
 
Definitie van hoogstaand caput: 
Wanneer bij beoordeling van de indaling van het voorliggend deel (caput), met 
behulp van de vierde handgreep van Leopold, dit nog niet in de bekkeningang is 
gepasseerd of, dat de schouder van de foetus bijna een handbreedte van de 
symfyse is verwijderd.  
 
Door een sterke lordose, vaker gezien bij negroïde vrouwen, kan een caput  
belemmerd worden om in te dalen. Het is daarom belangrijk om te controleren 
of het caput hoog blijft staan wanneer de lordose opgeheven wordt door het bekken 
te kantelen. Indien ook bij opgeheven lordose sprake is van een niet indalend caput, 
is werkelijk sprake van een hoogstaand caput.  
 
Voorkomende pathologie : 
- Blokkades bekkeningang: myoom, ovariumtumor, placenta praevia, uterusanomalie 
- Macrosomie 
- Liggingsafwijkingen 
- Congenitale afwijkingen van de foetus 
 
Baringsuitkomst : 
Er is een aantoonbaar groter risico op langdurige ontsluiting en uitdrijving, geen 
verhoogd risico op vaginale kunstverlossingen, maar wel verhoogd risico op SC. 
Een CBBBI heeft geen invloed op de foetale conditie bij staande vliezen. 
 
Incidentie prolaps navelstreng : 0,14% tot 0,63% 
 



Beleid bij CBBBI : 
Nullipara: consult gynaecoloog bij AD 37 weken voor aanmaken medisch dossier, 
bloedgroep en echografie (biometrie, placenta lokalisatie, hoeveelheid vruchtwater, 
uterus afwijking). Geef belinstructies. 
Multipara: verricht echo bij AD 39-40 weken (biometrie, placenta lokalisatie, 
hoeveelheid vruchtwater, uterus afwijking) en geef belinstructies. 
 
Belinstructies: wat te doen als vliezen breken 
1. Direct contact opnemen met de hoofdbehandelaar en vertellen dat het hoofd niet 
was ingedaald bij de laatste controle (telefonische instructies opvolgen) 
2. Zo snel mogelijk (veilige plek opzoeken) om te gaan liggen en even afwachten tot 
de grootste hoeveelheid vruchtwater is afgelopen. 
3. Vertellen wat het risico is: kans op uitzakken van de navelstreng of handje (foetale 
nood en sterfte) 
 
 
Actie Verloskundige (als 1e lijn hoofdbehandelaar): Ter beoordeling aan 
verloskundige of direct visite mogelijk is (binnen 15 minuten), om situatie te 
beoordelen. Indien niet meteen mogelijk dan direct insturen naar ziekenhuis met 
eigen vervoer. 
 
Te beoordelen tijdens consult en beleid durante partu: 
Dit geldt voor alle zwangeren: primi- en multiparae 
 
IN EERSTE LIJN: 
• Gebroken vliezen zonder weeënactiviteit:  

o Uitwendig zwangeren onderzoek, cortonen en temperatuur 
o Indien caput ingedaald, cortonen normaal, geen uitpuilende navelstreng, 

vruchtwater helder en temperatuur normaal. -> begeleiding in 1e lijn met 
belinstructies (zie protocol langdurig gebroken vliezen) 

o In alle andere gevallen -> overname zorg 2e lijn.  
• Gebroken vliezen met weeënactiviteit:  

o Uitwendig zwangeren onderzoek, cortonen, temperatuur en VT 
o Indien hoofd ingedaald, navelstreng niet te palperen, helder vruchtwater 

en cortonen normaal. -> partus in 1e lijn begeleiden. 
o In alle andere gevallen -> overname zorg 2e lijn. 

• Staande vliezen en in partu bij zwangere met hoogstaand hoofd  
o Uitwendig zwangeren onderzoek, cortonen en VT (cave volle blaas): 
o Indien caput ingedaald de partus -> partus in 1e lijn begeleiden 
o Indien caput hoog blijft (CBBBI) of ontsluiting minder dan 1cm per uur 

progressie -> overdragen aan 2e lijn. 
 
IN TWEEDE LIJN: 
• Gebroken vliezen zonder weeënactiviteit:  

o Uitwendig zwangeren onderzoek, CTG en speculumonderzoek (inclusief 
objectiveren vruchtwaterverlies), vaginakweek, temperatuur 

o Indien caput ingedaald, CTG normaal, geen voorliggende navelstreng, 
vruchtwater helder en temperatuur normaal -> retour 1e lijn met 
belinstructies (zie protocol langdurig gebroken vliezen) 

o In alle andere gevallen -> overname zorg 2e lijn. 
• Gebroken vliezen met weeënactiviteit: 

o Uitwendig zwangeren onderzoek, CTG en VT 
o Indien hoofd ingedaald, navelstreng niet te palperen, helder vruchtwater 

en CTG normaal -> retour 1e lijn.  



o In alle andere gevallen -> overname zorg 2e lijn. 
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