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Inleiding 

Een zwangerschap duurt meestal tussen de 37 en 42 weken. 
Het kan zijn dat er voor die tijd al weeën optreden of dat de 
vliezen breken. Dit kan leiden tot een te vroege bevalling. De 
baby is dan bij de geboorte nog onrijp en heeft extra medische 
zorg nodig. De behandeling van vroegtijdige weeën kan dit 
voorkomen of uitstellen. 
 

Risicofactoren van een vroegtijdige bevalling  
In Nederland wordt ongeveer 8% van alle baby’s te vroeg 
geboren. De oorzaak is meestal onbekend. Wel is bekend dat 
na een eerdere vroeggeboorte de kans groter is om weer te 
vroeg te bevallen. Andere oorzaken kunnen zijn: 
 Meerlingzwangerschap; 
 Teveel vruchtwater; 
 Ontsteking (bijvoorbeeld een blaasontsteking); 
 Bloedverlies in de zwangerschap; 
 Slapte van de baarmoedermond; 
 Infectieziekte; 
 Te vroeg gebroken vliezen. 
 

Gebroken vliezen  
Soms begint een te vroege bevalling met het breken van de 
vliezen. U en uw baby hebben hierdoor een verhoogd risico op 
een infectie. Daarom is het belangrijk om het verloop van uw 
zwangerschap en de conditie van de baby in de gaten te 
houden. Er wordt regelmatig bloedonderzoek gedaan en er 
worden kweken afgenomen. Als u niet opgenomen wordt, komt 
u regelmatig voor extra controle. De noodzaak van bevallen is 
sterk afhankelijk van de duur van de zwangerschap, 
onderzoeksresultaten en conditie van de baby.  
 

Kweken 
Met een wattenstokje worden kweken afgenomen van de 
baarmoedermond, de ingang van de schede en bij de anus om 
eventuele infecties op te sporen. 
 
CTG 
De weeën en de harttonen van de baby worden gecontroleerd 
door middel van een CTG. Dit wordt regelmatig herhaald. 
 



Echo 

Echoscopisch onderzoek geeft informatie over de ligging en de 
conditie van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de plaats 
van de moederkoek (placenta). 
 
Bloed- en urineonderzoek 
Uw bloed wordt regelmatig gecontroleerd op infecties. Uw urine 
wordt onderzocht op een blaasontsteking. 
 
Lichamelijk onderzoek 
De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, 
polsslag en temperatuur. 

 

Wetenschappelijk onderzoek  
Als bij u urine, bloed of weefsel wordt afgenomen voor 
onderzoek, dan kan het zijn dat dergelijk ‘lichaamsmateriaal’ 
overblijft. Dit materiaal kan worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt inzicht verkregen 
in het ontstaan en de behandeling van ziekten. Onderzoek moet 
aan strenge voorwaarden voldoen, zoals het anoniem 
verwerken van uw lichaamsmateriaal.  
   
Alle belangrijke informatie over onderzoek van 

lichaamsmateriaal, vindt u via www.pathology.nl/voorlichting. 
Heeft u er bezwaar tegen dat uw lichaamsmateriaal voor 
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan leest u in de 
folder hoe u bezwaar kunt maken.  
 

Behandeling van een dreigende vroeggeboorte  
De duur van de behandeling hangt af van uw 
zwangerschapsduur, de mate van ontsluiting, uw conditie en 
die van uw baby. De behandeling bestaat meestal uit rust en 
medicijnen. Soms worden weeënremmers voorgeschreven. Bij 
een ontsluiting van meer dan vijf centimeter is de kans erg 

klein dat het nog lukt om de bevalling erg lang uit te stellen. 
Het is niet zinvol om de weeën te remmen voor 24 en na 34 
weken zwangerschap. Ook in andere situaties kan worden 
afgezien van weeënremming, bijvoorbeeld bij ernstig hoge 
bloeddruk, groeiachterstand van de baby en infectie in de 
baarmoeder. 
 

http://www.pathology.nl/voorlichting


Weeënremmende medicijnen 
Het middel dat wordt toegepast zijn adalat tabletten. Dit is niet 
officieel als weeënremmer geregistreerd, maar wordt hier wel 
voor gebruikt. Vaak geven ze niet meer dan enkele uren tot 
dagen uitstel van de bevalling. Juist deze extra tijd is van groot 
belang om de conditie en kansen van uw baby te verbeteren.  
Soms is het nodig dat u wordt overgeplaatst naar een 
ziekenhuis met een gespecialiseerde couveuseafdeling. 
 
Bijwerkingen van de weeënremmers 
De belangrijkste klacht bij het gebruik van adalat is hoofdpijn 
en soms duizeligheid. Dit kan komen door een daling van uw 

bloeddruk. U hartslag en bloeddruk worden daarom regelmatig 
gecontroleerd. 
 

Corticosteroïden  
De longen en organen functioneren nog niet helemaal bij 
kinderen die te vroeg geboren worden. Om deze sneller te laten 
rijpen, krijgt u voor de geboorte corticosteroïden als u korter 
dan 34 weken zwanger bent. Er zijn geen nadelige effecten 
aangetoond van het gebruik van deze middelen. 
 

Kinderafdeling en kinderarts  
Wanneer u opgenomen bent in verband met een dreigende 
vroeggeboorte is het mogelijk de couveuseafdeling alvast te 
bezoeken. Ook een gesprek met de kinderarts geeft u alvast 
veel duidelijkheid. 
 

Als de bevalling doorzet  
Uw baby kan op de natuurlijke manier geboren worden via de 
vagina. Wel heeft uw baby minder reserves dan een voldragen 
baby. Tijdens de bevalling wordt uw baby bewaakt om te 
kunnen ingrijpen als dat nodig is. Meestal is een kinderarts 
aanwezig of direct oproepbaar. Afhankelijk van de 

zwangerschapsduur en de conditie van de baby beslist de 
kinderarts of uw baby wordt overgeplaatst naar de 
kinderafdeling of een ander ziekenhuis. 
 

Borstvoeding  
U kunt uw baby gewoon borstvoeding geven. Te vroeg geboren 
baby’s hebben vaak moeite met drinken, omdat de kracht en 



zuigreflex nog niet voldoende zijn ontwikkeld. U kunt de 

voeding dan afkolven en geven met een cupje, flesje of sonde. 
U vindt hier meer informatie over in de folders Borstvoeding en 
Afkolven. 
 

Als de bevalling niet doorzet 
Als de vliezen niet gebroken zijn en de weeën nemen af, dan 
kunt u na een aantal dagen stoppen met de weeënremmers en 
naar huis. U kunt langzaam aan uw normale bezigheden weer 
oppakken. Doe het de eerste tijd rustig aan. 
 

Patiëntenorganisatie 
Vereniging van ouders van couveusekinderen: 
www.couveuseouders.nl.  
 

 

Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen? Neem dan 
op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur contact op met de 
polikliniek Gynaecologie/Verloskunde via telefoonnummer 
010 – 893 0000.  
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