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Stuitligging à terme 
 
Probleem: In vergelijking met een hoofdligging gaat een stuitligging vaker gepaard met 
uterus- of bekkenafwijkingen en is een stuitligging geassocieerd met meer complicaties 
durante partu, een verhoogde kans op neonatale mortaliteit en morbiditeit en is er bij 
stuitligging een grotere kans op maternale problemen door de verhoogde kans op sectio 
Caesarea (1). 
 
Prevalentie: Bij ongeveer 3-4% van alle à terme zwangeren ligt het kind in stuitligging (2). 
Een uitwendige versie vermindert de kans op een sectio C. (3;4). Een uitwendige versie zal 
aan alle zwangeren met een kind in stuitligging aangeboden worden (kwaliteitsindicator). 
 
Voorlichting: De 1elijns verloskundige geeft de NVOG-folder aan patiënte mee en bereidt de 
patiënte positief voor op de uitwendige versie. Zij is terughoudend met betrekking tot uitspraken 
over de kans van slagen van de versie en met adviezen over het te volgen beleid bij een 
mislukte versie. 
De zwangere wordt uitsluitend door een gynaecoloog (in opleiding) voorgelicht over de 
modus van de baring bij stuitligging. 
 
Uitvoering: 
· De patiënte wordt tussen 34-35 wk AD verwezen naar MMC. Afspraak via 
secretaresse (tel 040-8889551) 
· Indien de stuitligging na 35 weken AD wordt geconstateerd wordt de zwangere alsnog 
verwezen. 
· Een stuitligging vóór 34 weken AD is geen indicatie voor een consult in de 2e lijn. 
· Als de versie gelukt is wordt de zwangere terugverwezen naar haar 1e lijns verloskundige. 
· Indien het kind bij controle teruggedraaid is verwijst de 1elijns-verloskundige de 
patiënte zo spoedig mogelijk terug naar MMC voor een hernieuwde versie. 
 
Overname zorg: Na een niet geslaagde versie wordt de zorg definitief overgenomen door 
de 2e lijn. 
 
Post partum: Geboorte in stuitligging is een risicofactor voor heupdysplasie. Indien er geen 
afwijkingen direct postpartum vastgesteld worden kan de huisarts een “echo heupen” aanvragen 
op leeftijd van 3 maanden, en vervolgens een afspraak bij de kinderarts voor de uitleg en uitslag 
(5). 
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