
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OLVG, locatie West  
 

Informatie over het meten van de 

baarmoedermond (cervixlengtemeting) 
 
 

Met de 20-weken-echo wordt er onderzoek gedaan naar eventuele 

aangeboren afwijkingen. Echo is onderzoek door middel van niet-

hoorbare geluidsgolven die worden teruggekaatst. Hierdoor worden de 

inwendige organen van de baby zichtbaar op het scherm. Het onderzoek 

biedt de mogelijkheid om zonder risico voor het kind ernstige 

afwijkingen op te sporen. De 20-weken echo wordt gemaakt via de buik. 

 

Meten van de baarmoedermond tijdens het structureel 
echoscopisch onderzoek (20-weken echo) 

Tijdens dit onderzoek bestaat ook de mogelijkheid de lengte van de baarmoedermond 

(cervixlengte) te meten. Uit eerdere studies, zowel in Nederland als in het buitenland, is 

komen vast te staan dat de kans op een vroeggeboorte groter is als de lengte van de 

baarmoedermond verkort is. We spreken van vroeggeboorte als de bevalling plaatsvindt voor 

37 weken zwangerschapsduur. 

 

Een baby die meer dan 3 weken te vroeg geboren wordt, moet altijd worden opgenomen op 

een couveuse-afdeling. Veel te vroeg geboren baby´s (geboren voor 32 weken 

zwangerschapsduur) moeten zelfs naar een neonatale intensive care (NICU). Met name bij 

veel te vroeg geboren kinderen kunnen complicaties optreden en dat betekent meestal een 

ziekenhuisopname van vele weken. Op veel manieren heeft men geprobeerd vroeggeboorte 

te voorkomen, maar dit is nog niet gelukt. Als een vroeggeboorte zich aankondigt, is met 

weeënremming de bevalling gemiddeld maar een tweetal dagen uit te stellen, daarom is 

preventie van vroeggeboorte op dit moment een belangrijk punt van aandacht. 

 

Cervixlengtemeting 

In Nederland is het steeds meer gebruikelijk om ook de lengte van de baarmoedermond te 

meten tijdens de 20-weken echo omdat er steeds meer bewijs is voor behandelingen bij een 

verkorte baarmoedermondlengte die het risico op vroeggeboorte en de gevolgen daarvan 

verminderen. Momenteel zijn er twee behandelingen: medicamenteus door middel van 

progesteron (een belangrijk zwangerschapshormoon) dagelijks een tablet via de vagina of 

mechanisch met behulp van een pessarium (een ring die de baarmoedermond ondersteunt). 

Er zijn tevens studies die onderzoeken welke van deze twee behandelingen het meest 

effectief is. 
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Opzet en belasting 
Het meten van de lengte van de baarmoedermond (cervixlengte) wordt inwendig (via de 

vagina) verricht. De arts brengt hiervoor een dunne echokop in de vagina. Inwendige 

echoscopie doet meestal geen pijn en is veilig in de zwangerschap en voor de baby. Een 

inwendige echo lukt het beste als de blaas leeg is. 

 

Wij bieden u de baarmoedermondmeting aan tijdens de 20-weken echo. Indien u dit wilt, 

maakt u dit dan kenbaar bij het maken van de afspraak voor de echo. Het uitvoeren van de 

meting duurt hooguit een paar minuten. 

Als bij u een verkorte baarmoedermond gemeten wordt, zal een afspraak worden gemaakt in 

een ziekenhuis waar u meer informatie zult krijgen over de behandelingen van een verkorte 

baarmoedermond en zult u geïnformeerd worden over de onderzoeken die lopen die deze 

behandelingen vergelijken. Hierna kunt u altijd weer terug naar uw eigen verloskundige of 

gynaecoloog voor de reguliere zwangerschapscontroles. 

 

De eventuele risico’s van het onderzoek 
Tot zover bekend zijn er geen risico’s verbonden aan het meten van de lengte van de 

baarmoedermond via de vagina. 

 

 

Vragen? 
 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl 

Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk 

op  www.olvg.nl/zorgnota 
 

 

Contact  
Polikliniek Verloskunde 

Telefoon 020 510 8624 

Route 24 

 
 

 

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden 

Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht 
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