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(gedeeltelijke) 
INVOERING van het preventive support of labourprincipe 
 
 

1. Voorwoord: het doel van deze richtlijn is om langdurige baringen waarbij de vrouw 
(en de partner!) uitgeput is, te vermijden. We willen máximaal investeren in de 
nullipara, zodat ze vaginaal bevallen en ze hun volgende kinderen probleemloos thuis 
kunnen baren. 

 
2. Definitie:  

Een vrouw is in partu wanneer zij regelmatige pijnlijke contracties ( om de 3 à 5 
minuten) heeft en een geheel verstreken portio met minstens 1 cm ontsluiting. 

 
3. Inleiden 

Alleen op onderstaande indicaties wordt de baring ingeleid: 
• Langdurig aflopend vruchtwater De verwijzing vindt plaats de ochtend nadat 

24 uur de vliezen zijn gebroken.. 
• Serotiniteit ( ≥ 294 dagen = 42+0) Prevalentie:4%. Vanaf het begin van de 

zwangerschap worden de zwangeren gewezen op de nietszeggendheid van 
de à terme datum. Dat we na 42 weken pas spreken van ‘overtijd’ zijn.  
Indien de patiënte er expliciet om vraagt, wordt er vanaf 41 wk ingeleid 

• PIH / Pre-eclampsie à terme  
• Diabetes mellitus type 1   
• Actief rhesusantagonisme 
• IUGR met afwijkende doppler  

 
4. Amniotomie 

4.1 Nadat de eerstelijns verloskundige bij een à terme nullipara heeft geconcludeerd 
dat de vrouw in partu is, wordt een afspraak gemaakt wanneer de verloskundige 
terugkomt. 
Indien er nadat de diagnose in partu is gesteld, geen vordering blijkt te zijn na 3-4 
uur wordt geadviseerd om kunstmatig de vliezen te breken Indien er 2 uur na de 
amniotomie geen vordering is zijn er twee opties: 
4.1.1 De verloskundige verwijst de cliënte naar de tweede lijn. 
4.1.2 De verloskundige komt met de cliënte mee naar het ziekenhuis, 

beoordeelt de situatie opnieuw. Bij evidente vordering kan de eerstelijns 
verloskundige de leiding over de baring houden. 

Dit alles om (dreigende) uitputting van de barende te voorkomen.. ( zie ook punt 
7)  

 
 
 
 
 
 
 



 

           4.2   Wanneer er sprake is van naderende serotiniteit bij een multipara met een  
                   vaginale baring in de voorgeschiedenis en een amniotomierijpe* portio dan is het  
                   volgende beleid een optie: 

bij 41+6 weken (vanaf 41 wk indien de patiënte daar expliciet om vraagt) worden 
vóór 10 uur de vliezen thuis kunstmatig gebroken. Indien mevrouw niet in partu 
komt is mevrouw vóór 15.00 uur in het ziekenhuis alwaar zij zal worden 
voortgeleid. De betreffende dag wordt het ziekenhuis op de hoogte gebracht. (zie 
ook richtlijn 2: serotiniteit) 

 
 

5. Start uitdrijving 
 

Het advies is om pas met de uitdrijving te beginnen wanneer er volkomen ontsluiting is en 
mevrouw onhoudbare persdrang heeft. Er wordt afgeraden om de barende te laten persen 
wanneer het caput nog boven Hodge 3 staat.  
 
      6.    Sedatie 
 
Wanneer een mevrouw die niet in partu is verwezen wordt met de wens voor sedatie en er is 
na de sedatie nog steeds sprake van niet in partu zijn gaat mevrouw retour eerstelijn na 
telefonisch overleg met de eerstelijns verloskundige. Is de diagnose in partu gesteld na 
sedatie zal de bevalling begeleid worden door de tweedelijn.  
 
      7.  Verwijzing niet vorderende ontsluiting. 
 
Indien bij een mevrouw die verwezen wordt wegens een niet vorderende ontsluiting en in het 
ziekenhuis blijkt dat de ontsluiting ineens evident gevorderd is wordt er met de verwijzende 
verloskundige overlegd waarna eventueel een terugverwijzing naar de eerstelijn volgt. ( zie 
ook 4.1) 
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Amniotomierijp: 2-3 cm ontsluiting bij een weke, soepele portio in de bekkenas en een caput 
op Hodge 1 = Bishopscore van ≥ 6 
 
Bishopscore 0 1 2 3 
Ontsluiting in cm 0 1-2 3-4 ≥ 5 
Verstreken zijn 
van de portio 

0-30% 40-50% 60-70% ≥ 80% 

consistentie Stug als de 
neuspunt 

Vrij week als 
gespitste lippen 

Week als 
ontspannen 
lippen 

 

positie Achter in 
bekkenas 

In de bekkenas Voor de 
bekkenas 

 

indaling Hogde 1 Hodge 2 Hodge 3 Hodge 3-4 
 


