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Als uw baby te klein is voor het aantal weken dat u zwanger spreken we 

van groeivertraging in de baarmoeder (intra uteriene groeivertraging of 

IURG). Een baby met een groeivertraging heeft vaak een geschat gewicht 

van minder dan de 10e percentiel (10% van de Nederlandse baby’s heeft 

hetzelfde of een lager geschat gewicht van uw baby). 

 

De oorzaken van IUGR 
De meest voorkomende oorzaak van IUGR is een verminderde werking van de moederkoek. 

Dit geeft met name in de tweede helft van de zwangerschap een vertraging van de groei. 

 

Dit kan ontstaan door een niet optimale innesteling van de eicel in de baarmoeder, hierdoor 

is er een verminderde verbinding tussen de placenta en de bloedvaten van de moeder. 

Daarnaast kan de verminderde placentafunctie leiden tot hogere bloeddruk bij de moeder en 

tot pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging). 

 

Er zijn ook ziekten bij de moeder die invloed hebben op de groei van de baby zoals diabetes, 

chronische nierziekten, hart- en luchtwegaandoeningen en ondervoeding. Ook roken, 

gebruik van alcohol en drugs kunnen groeivertraging veroorzaken. Bepaalde infectieziekten 

kunnen in zeldzame gevallen een groeivertraging veroorzaken. Soms ligt een oorzaak van 

een verminderde groei bij de baby zelf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een baby met 

een aangeboren afwijking. 

 

Bij een meerlingzwangerschappen zien we vaker een verminderde groei. 

In 60% van de gevallen van een groeivertraging vinden we geen duidelijke oorzaak. 

 

Hoe stellen we een intra uteriene groeivertraging vast? 

Tijdens de zwangerschap kan de grootte van de baby op verschillende manieren worden 

geschat. Dit kan door middel van uitwendig onderzoek van de buik. Hier wordt de hoogte van 

de baarmoeder uitwendig gemeten met behulp van een centimeter en door aftasten van de 

buik en de baby. Indien dit kleiner is dan verwacht, wordt vervolgonderzoek ingezet. 

 

Soms wordt tijdens een echo gezien, dat de baby klein is. 

 

Vervolgonderzoek 
 Bepaling van de termijn: Er wordt opnieuw gekeken of in het begin van de zwangerschap 

de uitgerekende datum op de juiste wijze is vastgesteld. 
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 Echo: De baby wordt opgemeten; de hoofdomtrek, buikomtrek en het bovenbeen. 

 De maten worden in een grafiek gezet om in te schatten in hoeverre de baby te klein is. 

Er kan nooit precies nauwkeurig bepaald worden hoe zwaar de baby is, dat is altijd een 

schatting. 

 

Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en de doorbloeding van de 

bloedvaten van uw baby (doppler metingen). Dit zegt wat over de conditie van de baby. 

 

Wat kunt u zelf doen en wat kan er in het ziekenhuis voor u worden 
gedaan? 
 Indien u rookt wordt u dringend verzocht te stoppen! Er is speciale hulp daarvoor in het 

ziekenhuis aanwezig via de stoppen met roken poli (poli longziekten). 

 Houd in de gaten of uw baby voldoende beweegt. Als u minder bewegingen voelt dan 

gebruikelijk belt u naar de Spoedpoli Verloskunde om dit door te geven. 

 1-2x per week controleren wij de baby met behulp van dopplermetingen en het meten 

van de hoeveelheid vruchtwater. 

 1 x per 10-14 dagen meten wij de groei van de baby door middel van echometingen. 

Vaker meten binnen deze termijn is niet zinvol. 

 Met een CTG wordt de conditie van de baby gecontroleerd. Een CTG is een apparaat dat 

de hartslag van de baby gedurende een half uur meet. 

In sommige gevallen wordt u opgenomen, als er aanleiding is om de conditie van uw 

baby beter in de gaten te houden. 

 Als het nodig is voor de conditie van de baby adviseren we om de bevalling in te leiden 

(de bevalling opwekken). 

 

Als de baby geboren is 

Een te kleine baby kan worden opgenomen op de kinderafdeling om de baby goed te 

observeren. Als de conditie van de baby het toelaat kan hij bij u op de kraamafdeling blijven, 

waarbij onder andere wordt gelet op de voeding en temperatuur. Uw baby mag met u mee 

naar huis als hij goed kan drinken en zelfstandig op temperatuur kan blijven. 

 

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust. 

 

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 

file://olvg.nl/algemeen/Algemeen/BrochureGenerator/Templates/www.olvg.nl
http://www.olvg.nl/zorgnota
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Spoedpoli Verloskunde 

Telefoon 020 510 8002 

Route 26 

Bereikbaar tussen 08.00 en 23.00 uur. Na 23.00 uur 020 510 8482 bellen. 
 

 

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden 

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