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Zorgpad “Obesitas / gezonde gewichtstoename in de zwangerschap  
 

1. Inleiding en probleemstelling 

Wereldwijd is er een toename van het aantal mensen met overgewicht ( BMI ≥ 25.0 – 29.9 ) en 

obesitas ( BMI ≥ 30.0) (1). Nederland neemt binnen Europa een middenpositie in. Gemiddeld heeft 

40% van de volwassen Nederlanders een te hoog lichaamsgewicht en is 10% van de volwassen 

Nederlandse bevolking obees (gezondheidsraad). Regionaal bestaan er grote verschillen. De regio 

Rivierenland heeft in 2010 met 52% het hoogst aantal te zware bewoners van Nederland (2). 

Onder de volwassen bevolking met overgewicht en obesitas bevinden zich vrouwen in de fertiele 

levensfase.  

 

Er zijn dus steeds meer vrouwen die zwanger (willen) worden en kampen met overgewicht en/of 

obesitas. Bovendien is tijdens de  fertiele periode in het leven van een vrouw, het krijgen van 

kinderen het grootste risico op het ontwikkelen van ( levenslang) overgewicht (3). 

Uit data verzameld in de verloskundigenpraktijken van Kring de Betuwe blijkt dat 39,7% van de 

zwangere vrouwen  overgewicht heeft aan het begin van de zwangerschap. Van deze vrouwen is 13% 

obees. (unpublished data, (4)). 

Zwangere vrouwen  met overgewicht hebben een grotere kans op het ontwikkelen van complicaties 

tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en in het kraambed. Deze vrouwen hebben bijvoorbeeld 

meer kans op zwangerschapdiabetes, hypertensie of een macrosoom kind. Er is sprake van een hoger 

risico op een kunstverlossing, een schouderdystocie of een fluxus. Ook voor het kind zijn er meer 

risico’s zoals: aangeboren afwijkingen, macrosomie en perinatale sterfte (5,6,7). Tevens is er groter  

risico op het ontwikkelen van overgewicht, obesitas en diabetes op latere leeftijd. 

 

De stijgende prevalentie van het aantal vrouwen in de fertiele leeftijd met overgewicht en obesitas 

en de complicaties die hierbij gepaard gaan, vragen om een goede aanpak. Echter, tot op heden is er 

geen duidelijke richtlijn voor de aanpak van overgewicht bij (aanstaande) zwangere vrouwen, 

behalve hen te wijzen op gezonde voeding en leefstijl. Dit  terwijl er juist rondom de zwangerschap 

gelegenheid is om vrouwen gedurende een aantal maanden intensief te begeleiden. 

Het onderwerp ‘gewicht’ kan binnen dit kader namelijk makkelijker bespreekbaar gemaakt worden: 

het kan het welzijn van het kind immers beïnvloeden. Bovendien zijn aanstaande moeders vaak meer 

gemotiveerd om gezonder te leven ten behoeve van het kind: de zwangerschap als “window of 

opportunities for awareness and change”. Leefstijl veranderingen die in deze periode haalbaar zijn en 

passen binnen het gezin , kunnen ook effect teweeg brengen op de lange termijn ( 8, 9, 10). 

 

2. Doelstelling 

• Het bereiken van een gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap volgens de 

richtlijnen van het I.O.M. voor alle zwangere vrouwen. Bewustwording en verbetering  ten 

aanzien van leefgewoonten en bevordering van de eigen gezondheid  van de moeder en de 

gezondheid van het (ongeboren) kind.  

• Voorkomen en/of verminderen van gezondheidsproblemen  voor moeder en kind,  zowel 

op de korte termijn (complicaties  zwangerschap en geboorte, kraamperiode) als op de 

langere termijn:  ontstaan en / of  toename overgewicht,  ontwikkelen van diabetes type 2, 

en daaraan gerelateerde aandoeningen. 

 

Om bovenstaande te bereiken is goede samenwerking tussen verschillende  relevante professionals 

en instellingen vereist. Het zorgpad “obesitas/ gezonde gewichtstoename in de zwangerschap” richt 
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zich daarom op een multidisciplinaire, integrale begeleiding tijdens  preconceptieperiode , 

zwangerschap, kraamperiode en het jonge ouderschap. 

 

3. Definitie obesitas 

Obesitas is een abnormale gezondheidstoestand waarbij er een overschot aan vetweefsel is.  

De meest gebruikte definitie is gebaseerd op de Quetelet-index of Body Mass Index (BMI). De BMI 

wordt berekend door het gewicht in kilogrammen te delen door het kwadraat van de lichaamslengte 

in meters. De gewichtsclassificatie  volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) (1) definieert 

een BMI ≥ 30 kg/m
2  

als obesitas (tabel 1). 

 

Tabel 1. Gewichtsclassificatie volgens de WHO 

Gewichtsclassificatie  BMI (kg/m
2
) 

ondergewicht < 19 

normaal 19-24.9 

overgewicht 25-29.9 

klasse I-obesitas 30-34.9 

klasse II-obesitas 35-39.9 

klasse III-obesitas ≥ 40 

  

Dit zorgpad richt zich op de zwangere met een BMI ≥ 30 bij aanvang van de zwangerschap en/of op 

de zwangere met een excessieve gewichtstoename. 

Op het moment dat een (obese) zwangere diabetes gravidarum ontwikkelt, die met een dieet en 

begeleiding van de diëtiste  binnen twee weken niet te corrigeren valt tot binnen de afkapwaarden , 

wordt ze doorverwezen naar de 2
e
 lijn en valt zij buiten dit zorgpad. 

 

4. Diagnostiek: vaststellen BMI bij aanvang en vaststellen van gezonde gewichtstoename 

gedurende de zwangerschap 

Tijdens het eerste consult zonder schoenen bepalen van het gewicht  en  zonder schoenen meten  van 

de lichaamslengte door de verloskundige/gynaecoloog. Op grond hiervan wordt de BMI bepaald. 

Excessieve gewichtstoename zonder aanwijsbare oorzaak, gedurende de zwangerschap, volgens de 

richtlijnen van het I.O.M. (11). 

 

Tabel 2. Gezonde gewichtstoename is volgens richtlijnen I.O.M. (2009) 

Classification BMI I.O.M. guidelines  

(2009) 

Maximaal 

 underweight  

< 18.5 kg/m
2
 

GWG: 12.5 – 18.0 kg  

rate: 0.51 kg/wk 

510 gram per week 

normal weight  

18.5 – 24.9 kg/m
2
 

GWG: 11.5 – 16 kg  

rate: 0.42 kg/wk 

420 gram per week 

overweight  

25.0 – 29.9 kg/m
2
 

GWG: 7 – 11.5 kg  

rate: 0.28 kg/wk 

280 gram per week 

obese  

> 30.0 kg/m
2
 

GWG: 5 – 9 kg  

rate: 0.22 kg/wk 

220 gram per week 

New recommendations of the IOM concerning GWG 
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5. Betrokkenen (professionals / organisaties) 

Welke professionals/organisaties  hebben mogelijk een actieve rol in het proces – wie zouden er 

geconsulteerd kunnen of moeten worden? 

 

Professionals/organisaties  die betrokken  moeten  worden: 

• Verloskundige, huisarts, gynaecoloog: signaleren en verwijzen, en tevens  terugkoppeling na 

de zwangerschap.  

• Diëtist: dieetbehandeling bespreken, begeleiden om voedings-en leefpatroon te veranderen 

tijdens en na de zwangerschap met als doelstellingen (uit werkafspraken diëtetiek zie bijlage 

3 en 4) 

o Bereiken van een gewichtstoename tijdens de zwangerschap volgens de richtlijnen 

van het I.O.M. 

o Niet afvallen tijdens de zwangerschap 

o Gebruik van een volwaardige voeding, waardoor in alle benodigde voedingsmiddelen 

wordt voorzien 

o Inzicht geven in eetgedrag en het veranderen van eetgedrag door middel van 

zelfcontroletechnieken op gedragstherapeutische basis 

o Bereiken van optimale  glucosewaarden bij diabetes gravidarum 

• Kraamzorg: extra aandacht en inzet op gezonde voeding  tijdens de  kraamperiode evenals 

het welslagen van borstvoeding 

• Jeugdverpleegkundige/Jeugdarts: aansluiting na kraamperiode  en vervolgen van het gezin 

 

Professionals/instellingen die betrokken kunnen worden: 

• Psycholoog/maatschappelijk werk: acceptatie ‘moet ik iets gaan doen, lukt toch niet’, 

organisatie, financiën,  of proces van zwanger willen worden of problemen daarbij 

• Bewegingsdeskundige, docent zwangerschapsgym, yoga, zwemmen e.d.: in groepsverband 

bewegen binnen de financiële mogelijkheden van de vrouw. Wat zijn de financiële 

mogelijkheden, wat wordt vergoed door zorgverzekeraars, lokale overheid e.d.  

• Lactatiekundige: moeders met obesitas geven minder vaak borstvoeding: aandacht voor  

voorlichten over en stimuleren van borstvoeding tijdens de zwangerschap. 

Consult lactatiekundige tijdens de zwangerschap en in het kraambed. Begeleiding 

lactatiekundige tot en met overname begeleiding door jeugdverpleegkundige.  

 

Speerpunten van de lactatiekundige binnen het project: 

De zwangere (en partner) is geïnformeerd over de gezondheidsvoordelen van moedermelk voor kind 

en moeder: 

• Het krijgen van moedermelk beschermt tegen obesitas 

• Het geven van moedermelk helpt de moeder beter op gewicht te blijven/komen 

 

6. Benodigdheden  

Formulieren / Documenten – gebruikte formats,  checklists etc. 

• Protocol obesitas Netwerk Geboortezorg Rivierenland (jan. ‘13 opnieuw ingevoerd). Hierna 

te benoemen als NGR, zie bijlage 1. 

• Protocol diabetes gravidarum NGR ( jan. 2013), zie bijlage 2. 

• Digitaal zwangerschapsdossier  is in ontwikkeling 

• Werkafspraken diëtetiek (2013), zie bijlage 3 en 4. 

• Meldingsformulier zwangerschap voor huisarts (2013), zie bijlage 5. 
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Flow-chart bij intake eerste trimester en vervolg zwangerschap volgens protocol NGR 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

     
     

 

      

 

 

  

    

  

                                     

 

 

 

 

     

  

 

  

niet-nuchtere 

glucose bij eerste 

controle 

6,9- 11,0 mmol/l 

 
<6,9 mmol/l 

geen verdere actie 

>11,0 mmol/l diabetes 

mellitus; overname  

door 2
e

 lijn 

Nuchtere glucose 

 

6,1- 6,9 mmol/l 
< 6,1 mmol/l  

geen verdere actie 

NGR protocol 

> 6,9 mmol/l  

diabetes mellitus; 

overname  2
e

 lijn 

   75g oGTT  

 

<7.8 mmol/l 

geen verdere 

actie, eventueel 

herhalen volgens 

NGR protocol 

positief >11 mmol/l 

diabetes 

mellitus:  overname 2
e

 lijn 

 

7.8-11 mmol/l 

diabetes  gravidarum., 

instellen op dieet via  

diëtist. 
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Flowchart bij  begeleiding  diëtist bij een afwijkende OGTT en diabetes gravidarum 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Binnen 1 week 

      

 

 

  

 

 

                                                                               Na 2 weken 

  

Verwijzing naar de gynaecoloog 

Consult 2
e

 lijns diëtiste 

Indien instellen op insuline noodzakelijk  

verwijzing internist en diabetesverpleegkundige  

 

Glucose waarde ≥ 7.8- 11.0 mmol/l na OGTT 

Evaluatie door verloskundige  

7 punts dagcurve, inclusief nuchtere waarde 

Diëtiste 

instellen op 

dieet  

Nuchter ≤ 5.3 mmol/l 

Post prandiaal na 1 ½ uur ≤ 7.2 mmol/l 

Nuchter > 5.3 mmol/l 

Post prandiaal na 1 ½ uur > 7.2 mmol/l 

Elke 4 weken glucose controle dmv een7 

puntscurve 

         Evaluatie door de verloskundige  
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7. Procedurebeschrijving  

Welke stappen doorloopt de (aanstaande) zwangere – tot en met de overdracht naar de 

jeugdverpleegkundige. Het proces start bij de intake. 

Zie bijlage 6: Procedurebeschrijving Zorgpad 

 

8. Verwijzingen, terugverwijzingen, overdrachten en rapportages  

Conceptformulieren voor verwijzingen,  rapportages en overdrachten worden opgesteld door 

betrokken zorgverleners binnen de implementatie periode. 

• Huisarts: pre-conceptioneel  zo mogelijk verwijzen naar een diëtist bij zwangerschapswens 

bij vrouwen met een BMI ≥ 30.  

• Casemanager ( verloskundige in 1
e
 lijn,  gynaecoloog in de 2

e
 lijn)  stelt de huisarts op de 

hoogte van de zwangerschap. Dit geldt voor alle zwangere vrouwen. BMI en andere 

bijzonderheden worden opgenomen in het dossier van de huisarts. 

• Huisarts zorgt bij zwangerschap voor de benodigde  relevante cliëntgegevens voor het 

verloskundig dossier. Dit geldt voor alle zwangere vrouwen. 

• Casemanager organiseert de benodigde zorg en verzorgt verslaglegging in verloskundig 

dossier.  

• Bij een verwijzing naar de 1
e
 lijns diëtist i.v.m. obesitas of ongezonde gewichtstoename: 

Diëtist rapporteert naar casemanager gedurende de begeleiding.  Diëtist stuurt bij afronding 

een eindrapportage  naar de casemanager  en naar de huisarts. 

• De casemanager  draagt zorg voor overdracht  van gegevens van zwangerschap en bevalling 

naar de huisarts, binnen 24 uur na de baring. 

• De casemanager stelt bij de nacontrole na 6 weken opnieuw de BMI vast en verzorgt een 

eindrapportage naar de huisarts.  

• De kraamzorg verzorgt aan het einde van de kraamperiode een overdracht naar de 

jeugdverpleegkundige 

• Bij afronding kraambed ontvangt de jeugdverpleegkundige van de casemanager een 

overdracht waarin duidelijk opgenomen het verloop en de uitkomst van het zorgpad 

obesitas, indien aan de orde. Eventuele lopende trajecten bij bijvoorbeeld lacatatiekundige,  

diëtist of sportschool worden hierin vermeld. 

• De huisarts ziet de vrouw na een gediagnosticeerde  diabetes gravidarum, de  eerste  5 jaar 

na de geboorte jaarlijks voor een  consult/  nuchtere glucose. 

 

9. Sociale kaart  

Per kern is de sociale kaart voor de zorgverleners op orde.  Deze  zijn ontwikkeld tijdens  het Zonmw  

project  “De Zwangere Centraal” en staan vermeld op de website: www.dezwangerecentraal.nl  

 

10. Algemene opmerkingen, nog niet opgenomen in het zorgpad 

• Wens:  een groepsconsult tussen 12-16 weken door verloskundige, diëtist  en lactatiekundige 

voor de vrouwen en partners. Bekostigd door de regiogemeenten.  

• Extra scholing voor kraamverzorgenden voor kennisverbreding t.a.v. gezonde voeding, 

begeleiding van deze doelgroep en gezonde keuzes t.a.v. voeding. 

 
  



	 	      

 

Project “implementatie zorgpad obesitas/ gezonde gewichtstoename in de zwangerschap”       

 

 
Netwerk   Geboortezorg  Rivierenland     

11. Referenties en literatuur  
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