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Serotiniteit 
Overdragenheid van de 

zwangerschap 

 



 In deze folder vindt u informatie over serotiniteit. Dit is de medische term voor 
overdragenheid van de zwangerschap. U kunt lezen wat de gevolgen van serotiniteit 
zijn en welke medische zorg u kunt verwachten. 

 

Uitgerekende datum 

De verloskundige of gynaecoloog bepaalt in het begin van de zwangerschap aan de 
hand van een termijnecho de uitgerekende datum. Deze echo wordt gemaakt tussen 
de tiende en twaalfde week van de zwangerschap 

De meeste vrouwen bevallen niet precies op de uitgerekende datum. Een normale 
zwangerschap duurt 37 tot 42 weken. Verloskundigen en gynaecologen noemen deze 
periode van vijf weken ook wel de uitgerekende periode of termijn voor een normale 
zwangerschap.  

 

Serotiniteit 

Als de bevalling twee weken na de uitgerekende datum nog niet op gang is gekomen, 
spreken we van serotiniteit, de medische term voor o verdragenheid. Twee procent van 
alle zwangerschappen duurt langer dan 42 weken.  

 

Gevolgen 

Bij een zwangerschap die langer dan 42 weken duurt, kan er soms sprake zijn van een 
minder goed werkende placenta (moederkoek) De baby krijgt dan geleidelijk minder 
voeding. Ook de hoeveelheid vruchtwater wordt langzamerhand minder. Verder is de 
kans groter dat er ontlasting van de baby (meconium) in het vruchtwater komt. In 
zeer zeldzame gevallen krijgt de baby te weinig zuurstof en ondervindt daar schade 
van. 

 

Naar de gynaecoloog 

Hoewel de risico’s van serotiniteit relatief klein zijn, is het toch goed om problemen 
vóór te zijn. Dat is de reden dat de verloskundige de zorg bij 42 weken overdraagt 
aan de gynaecoloog. Deze kan de bevalling inleiden(opwekken met medicijnen), zodat 

het niet nodig is om langer af te wachten. Tijdens de bevalling wordt de hartfrequentie 
van de baby geregistreerd. Zijn er aanwijzingen dat de baby problemen heeft tijdens 
de bevalling, dan kan in het ziekenhuis ingegrepen worden met bijvoorbeeld een 
kunstverlossing of keizersnede 

 

 

Controles vanaf 41 weken 

Van serotiniteit is dus pas sprake vanaf de 42e week van de zwangerschap. Toch 
kunnen er vanaf de 41e week tekenen zijn dat de placenta minder goed werkt. In dat 
geval is het beter om de bevalling eerder in te leiden.  

Om deze ‘risico zwangeren’ op te sporen, worden alle zwangerschappen vanaf 41 
weken extra gecontroleerd in het ziekenhuis. De extra controles bestaan uit een 
hartritmeregistratie van de baby (CTG) en een echoscopische meting van de 
hoeveelheid vruchtwater. Ook wordt aan u gevraagd of u de baby normaal voelt 
bewegen in uw buik. Alles bij elkaar geeft dit voldoende informatie. 

Gaat alles goed, dan blijft u tot 42 weken onder de zorg van uw eigen verloskundige 
en mag u met uw eigen verloskundige bevallen (thuis of poliklinisch) 

Als u niet tot 42 weken wilt wachten kunt u na 41 weken ingeleid worden. Wanneer u 
niet van uw eerste kindje bevalt, kunnen na 41 weken ook thuis de vliezen gebroken 
worden en wachten we op een spontaan beloop. Wanneer de weeën niet op gang 
komen, zullen er in het ziekenhuis weeën opwekkers toegediend worden. De 
verloskundige zal dan de mogelijkheden met u bespreken. 

Bevallen in het ziekenhuis 

Bij serotiniteit krijgt u een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. De 
gynaecoloog is eindverantwoordelijk voor de zorg en neemt in overleg met u de 
beslissingen. Verloskundigen en verpleegkundigen zullen u begeleiden tijdens de 
bevalling. De gynaecoloog is aanwezig bij de bevalling als er bijzonderheden zijn.  

Na de bevalling 

Als de bevalling zonder problemen verloopt, brengt u de kraamperiode thuis door. 
Wanneer u naar huis kunt hangt af van hoe u zich voelt en hoe de bevalling verlopen 
is. 

 

 

Hoe nu verder? 

Tijdens de controle in de 40e 
week van de zwangerschap zal 
uw eigen verloskundige uw 
gegevens via Zorgdomein naar 
het ziekenhuis versturen. U 
krijgt dan een oproep voor de 
naderende serotiniteit controle 
in het ziekenhuis.  

Meenemen naar het ziekenhuis  

- Patiënten kaart 
- Gegevens van de 

zwangerschap 


