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Inleiding
Geboren worden is de grootste uitdaging in het leven van een 
mens. De baby moet zich niet alleen aanpassen aan een vol-
ledig nieuwe omgeving, deze overgang wordt ook in verband 
gebracht met hypoxie en acidemie. Het doel van het geboren 
worden is dat het kind verandert in een lucht inademend 
wezen met zijn eigen voedselvoorziening en patroon van reac-
ties. Deze reactiepatronen hebben een bedoeling, omdat de 
baby afhankelijk is van de moeder voor haar blijvende steun. 
Om de bevalling te kunnen doorstaan is de foetus uitgerust 
met verdedigingsmechanismen, die hem in staat stellen zich 
zelfs met duidelijk zuurstofgebrek te redden.

De ervaring die we de afgelopen 30 jaar hebben opgedaan 
heeft aangetoond dat een gezonde foetus die tijdens de beval-
ling is blootgesteld aan duidelijke hypoxie maar die adequaat 
door de periode direct na de geboorte komt, zich normaal zal 
ontwikkelen. Hierdoor wordt bewaking tijdens de bevalling 
een uiterst belangrijke taak voor verloskundigen en artsen en 
hebben we meer geleerd over de manier waarop de individuele 
baby reageert op de stress van de bevalling. Hierdoor worden 
we in staat gesteld op de juiste manier in te grijpen wanneer de 

foetale verdediging is geactiveerd maar voor er een verhoogd 
risico op lange termijn gevolgen ontstaat. Verbeteringen in foe-
tale bewaking moeten zijn gebaseerd op een grondiger inzicht 
in de betrokken fysiologische mechanismen en de foetale reac-
ties op de stress en inspanningen van de bevalling.

Placenta doorbloeding
De belangrijkste functie van de placenta is een uitwisseling 
tussen de foetus en de moeder mogelijk te maken. Het orgaan 
heeft zowel een foetale als een maternale component. Het 
foetale vaatbed is samengesteld uit de hoofdtakken van de 
navelstrengarterien die zich verdelen in fijne arteriën die in de 
chorionvilli binnendringen en eindigen in het capillaire bed, 
dat zich op het oppervlak van de villi bevindt. Deze villi steken 
als vingers uit in de placentaire bloedplas van de moeder, de 
intervilleuze ruimte. Dunne aderen voeren het bloed terug 
naar de navelstrengader en de foetus.

Het bloed van de moeder komt uit haar aorta, via de arte-
riae iliaca naar de uterine arteriën. De spiraalvormige arteriën 
brengen het bloed in de intervilleuze ruimte tussen de choron-
villi.

Een dun capillair membraan, dat de efficiënte uitwisselingen 
van gassen en substraten mogelijk maakt, vormt de scheiding 
tussen het bloed van de moeder en dat van de foetus. De 
maternale placenta-doorbloeding is normaal ongeveer 500 ml 
per minuut en wordt duidelijk beïnvloed door de tonus van de 
uterus. Bij een contractie van meer dan 30 mmHg, stopt de 
maternale placenta-doorbloeding en dan is de foetus afhanke-
lijk van de in de intervilleuze ruimte opgeslagen voorraden.

De placentaire circulatie is uiterst belangrijk voor de foe-
tus maar is niet van belang voor de moeder. Soms, wanneer 
ze op de een of andere manier in gevaar is, moet de moeder 
haar eigen bloedtoevoer op de eerste plaats stellen. De foetus 
kan daaronder te lijden hebben, omdat hij afhankelijk is van 
een ononderbroken toevoer van zuurstof en voeding uit het 
bloed van de moeder en afvoer van kooldioxide van de foetale 
weefsels naar de longen van de moeder.

Foetale circulatie
De foetale bloedcirculatie wordt gekenmerkt door een goede 
doorbloeding, die mogelijk wordt gemaakt door de lage foetale 
bloeddruk. Het hemoglobinegehalte is relatief hoog en het 
foetale hemoglobine is beter in staat om zuurstof te binden. 
Ondanks dat de zuurstofspanning (PaO2) 70% lager is dan die 
van de moeder, is de zuurstofverzadiging (SaO2) slechts met 
ongeveer 35% verlaagd. De combinatie matig lage zuurstofver-
zadiging, hoge transportcapaciteit (hoog hemoglobinegehalte) 
en snelle bloedcirculatie maakt de zuurstofvoorziening naar het 
weefsel van de groeiende foetus meer dan adequaat. Dit geldt 
ook voor de meeste voedingsstoffen.

Het geoxygeneerde bloed uit de placenta wordt via de navel-
strengvene naar de foetus getransporteerd. In de foetus komt het 
bloed de vena porta binnen en wordt via de ductus venosus  
naar de vena cava inferior getransporteerd. Op dit punt vindt 
vermenging plaats met gedeoxygeneerd bloed dat uit het onder-
ste deel van het lichaam van de foetus komt. Wanneer de door-
bloedingsnelheid normaal is, zal het grootste deel van dit goed 
geoxygeneerde bloed uit de placenta direct via het foramen 
ovale oversteken naar het linker atrium. Deze scheiding van 
geoxygeneerd bloed is essentieel omdat zuurstofrijk bloed uit de 
linker ventrikel naar het myocard en het bovenste deel van het 
foetale lichaam, d.w.z. de hersenen, getransporteerd kan wor-
den. Het bloed met een lage zuurstofconcentratie wordt via het 
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rechter atrium naar de rechter ventrikel en de longarterie via 
de ductus arteriosus naar de aorta getransporteerd. Vanuit de 
abdominale aorta, wordt bloed via de navelstrengarteriën naar 
de placenta getransporteerd voor reoxygenatie.

Foeteale membranen en vruchtwater
De foetus is omgeven door een dunne dubbele laag mem-
branen, het chorion en het amnion, oftewel de vliezen. Deze 
vliezen beschermen de foetus tegen microorganismen en 
geven een verpakking voor de foetus en het vruchtwater. Het 
vruchtwater wordt gedurende de zwangerschap constant gepro-
duceerd en gecirculeerd. Het wordt voornamelijk in de longen 
van de foetus geproduceerd, door de foetus door middel van 
slikken opgenomen en opnieuw geabsorbeerd in het maag-
darmkanaal. Tegelijkertijd produceren de foetale nieren urine 
dat deel wordt van het vruchtwater. In de vroege zwangerschap 
is de kleur helder, maar naarmate de zwangerschap vordert, 
begint het afvalproducten van de foetale huid te bevatten. Het 
volume kan variëren van 500-2.000 ml. Door dit volume kan 
de foetus bewegen en bewegingen zijn belangrijk voor de ont-
wikkeling van de spieren en het skelet. Bovendien beschermt 
het vruchtwater de foetus tegen externe mechanische krachten. 
Zolang de vliezen intact zijn, voorkomt het vruchtwater dat de 
navelstreng wordt samengedrukt tijdens contracties.

De navelstreng
De navelstreng verbindt de foetus met de placenta. De twee 
dunne navelstrengarteriën transporteren gedeoxygeneerd bloed 
van de foetus naar de placenta. De dikke navelstrengvene 
transporteert het geoxygeneerde bloed van de placenta naar 
de foetus. Deze vaten zijn omgeven door een zachte gelei-
achtige substantie, de gelei van Wharton. Vervolgens zijn zij 
bedekt met een dikke laag bindweefsel en het amnionvlies. 
Dit bindweefsel is belangrijk voor het opheffen van de externe 
druk op de navelstreng tijdens een contractie. Dit betekent dat 
middelmatige contracties tijdens de ontsluitingsfase normaal 
geen invloed hebben op de bloedsomloop door de navelstreng, 
terwijl tijdens actief persen, de kracht vaak zodanig is dat voo-
ral de doorbloeding van de navelstrengvene geblokkeerd wordt.

Placentaire gasuitwisseling
Voor de energieproductie moet zuurstof naar de weefsels en 
de cellen worden getransporteerd. De energie wordt gebruikt 
voor verschillende activiteiten en groei. Tegelijkertijd wordt 
een grote hoeveelheid kooldioxide geproduceerd die moet 
worden verwijderd om te voorkomen dat weefsels hun activi-
teit verliezen.

Ongeveer de helft van het bloed dat het foetale hart verlaat 
wordt via de navelstrengarterien naar de placenta getransporte-
erd, onder invloed van de foetale bloeddruk. De foetus probe-
ert zijn bloeddruk te verhogen als reactie op zuurstofgebrek om 
de placentaire doorbloeding en daarmee de uitwisseling van 
gassen en opname van voedsel te maximaliseren. Het bloed uit 
de navelstrengarterie heeft een lage zuurstofconcentratie en een 
hoge kooldioxideconcentratie. Zuurstof wordt gebonden aan 
hemoglobine getransporteerd. We kunnen registreren hoeveel 
van de vier bindingsplaatsen van het hemoglobinemolecuul 
zijn ingenomen door zuurstof. We noemen dit de zuurstofver-
zadiging van het bloed. De zuurstofverzadiging van het bloed 
in de navelstrengarterie is ongeveer 25%.

Wanneer de rode bloedcel de placenta bereikt,wordt er 
zuurstof gebonden en wordt er tegelijkertijd via de dunne 

capillairen van de foetale placenta kooldioxide uit het foetale 
bloed verwijderd. De diffusie van gassen wordt geregeld door 
het verschil in partiële gasdruk tussen de foetus en de moeder. 
Normaal heeft de foetus een veel lagere partiële druk voor 
zuurstof en een hogere partiële druk voor kooldioxide. De 
hoeveelheid getransporteerde zuurstof en kooldioxide tussen 
foetus en placenta wordt bepaald door de bloedcirculatie. De 
belangrijkste functie van de placenta is te dienen als de long 
van de foetus en dit gebeurt gewoonlijk op de meest efficiente 
manier. Naarmate de foetus groeit, wordt het grootste deel van 
deze capaciteit echter gebruikt en de reservecapaciteit tijdens 
de bevalling is beperkt. 

Na de placentaire gasuitwisseling wordt het bloed naar de 
foetus teruggevoerd via de navelstrengvene. Het bloed heeft nu 
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een hoog zuurstofgehalte en een laag kooldioxidegehalte. De 
zuurstofverzadiging is ongeveer 75%. Deze naar verhouding 
hoge zuurstofverzadiging is te danken aan het grotere vermo-
gen van het foetale hemoglobine, in vergelijking met volwas-
sen hemoglobine, om zuurstof te binden. Samen met een 
hoge bloedstroomsnelheid naar de weefsels en het uitstekende 
vermogen van de foetale weefsels om zuurstof te onttrekken, 
wordt een adequate zuurstofvoorziening gegarandeerd en zelfs 
een zuurstofreserve opgebouwd. 

Het geoxygeneerde bloed passeert door het foetale hart en 
de linker ventrikel levert het meest geoxygeneerde bloed aan de 
hartspier en de hersenen. 

Celmetabolisme
Het normale cellulaire metabolisme gebruikt hoofdzakelijk 
glucose en zuurstof. Dit wordt aëroob, zuurstofafhankelijk 

metabolisme genoemd. Een deel van de door de cel opgeno-
men glucose kan worden opgeslagen als glycogeen. Deze voor-
raden worden tijdens het laatste kwartaal van de zwangerschap 
gevormd en een te vroeg geboren foetus heeft dus niet dezelfde 
opgeslagen hoeveelheden glycogeen als de voldragen foetus. 
Tijdens aëroob metabolisme wordt de geproduceerde energie 
gebruikt tijdens activiteit en groei. Het is belangrijk op te mer-
ken dat kooldioxide en water de afvalproducten zijn die door 
het bloed uit de cel moeten worden afgevoerd.

Tijdens hypoxie is de foetus in staat het aërobe metabolisme 
te ondersteunen met behulp van het niet zuurstof-afhankelijke, 
anaërobe metabolisme. Bloedglucose en opgeslagen glycogeen 
worden dan gebruikt en er wordt energie geproduceerd om de 
basale activiteit te dekken. Het afvalproduct tijdens dit proces 
is melkzuur.

De tijdens anaëroob metabolisme uit glucose geproduceerde 
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hoeveelheid energie komt overeen met 1/20 van de energie 
die wordt geproduceerd tijdens normaal zuurstofafhankelijk 
metabolisme. 

Basisdefinities
Wanneer we het hebben over zuurstofgebrek van de foetus 
tijdens de bevalling, zijn er drie termen die onderscheiden 
moeten worden.

Hypoxemie, dit betekent een daling van het zuurstofgehalte van 
alleen het arteriële bloed.

Hypoxie, dit betekent een daling van het zuurstofgehalte in de 
perifere weefsels

Asfyxie, dit betekent een algemeen zuurstofgebrek dat ook van 
invloed is op de centrale organen. 

Foetale reactie op hypoxemie
Hypoxemie is de beginfase van zuurstofgebrek en asfyxie. 
Tijdens hypoxemie daalt de zuurstofverzadiging van het arte-
riële bloed, maar de cel- en orgaanfuncties blijven intact. 

De foetale reactie hangt af van de activatie van zogenaamde 
chemoreceptoren, die zich in de grote bloedvaten bevinden. 
Deze receptoren worden geactiveerd door een daling van de 
zuurstofverzadiging van het arteriële bloed en de reactie is 
afhankelijk van het oxygenatieniveau. Bij volwassenen kunnen 
we een soortgelijke situatie zien wanneer ze worden blootgest-
eld aan grote hoogte. Het lichaam reageert met een opgevoerde 
ademhaling, verhoogde longdoorbloeding en toename van het 
aantal rode bloedcellen. 

In eerste instantie is de foetale verdediging tegen hypoxemie 
een efficiëntere opname van zuurstof. Verminderde activiteit, 
met andere woorden een afname van foetale bewegingen en 
foetale ademhaling, kan dienen als een extra verdedigings-
mechanisme. Tenslotte kan een afname van de groeisnelheid 
een onderdeel worden van de verdediging tegen langdurige 
hypoxemie. Al deze reacties verminderen de behoefte aan zuur-
stof omdat de energiebehoefte daalt. Als gevolg daarvan wordt 
de energiebalans in stand gehouden. De foetus kan een situatie 
van beperkte hypoxemie dagen of weken verdragen. Als echter 
de ontwikkeling van orgaansystemen zijn aangetast, moeten we 
verwachten dat een aan langdurige stress blootgestelde foetus 
minder goed in staat zal zijn acute hypoxie tijdens de bevalling 
te verwerken.

Foetale reactie op hypoxie
Wanneer de zuurstofverzadiging verder afneemt kunnen de 
verdedigingsmechanismen van de foetus tekortschieten om de 
energiebalans in stand te houden. De foetus kan dan overgaan 
van de hypoxemiefase naar de hypoxiefase. Dit betekent dat 
het zuurstofgebrek nu vooral begint te werken op de perifere 
weefsels. De foetus moet krachtige beschermingsmechanismen 
gaan gebruiken om de situatie het hoofd te bieden. De voor-
naamste reactie op hypoxie is een foetale alarmreactie met een 
plotselinge toename van stresshormonen en een verminderde 
doorbloeding van de perifere weefsels. Dit betekent een redist-
ributie van het bloed vooral naar de centrale organen, het hart 
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en de hersenen. Er vindt anaëroob metabolisme in het perifere 
weefsel plaats. Deze veranderingen stellen de energiebalans in 
de centrale organen veilig en houden deze in stand en de foe-
tus kan deze situatie een aantal uren handhaven.

Men kan een vergelijking maken met het lichaam van een 
volwassene tijdens zwaar lichamelijk werk, wanneer de spier-
cellen zo hard moeten werken dat de weefseldoorbloeding niet 
langer voldoende zuurstof levert. Het vermogen van de cellen 
om werk te verzetten staat in direct verband met het vermogen 
extra energie te creëren door middel van niet van zuurstof 
afhankelijk metabolisme. 

Foetale hypoxie veroorzaakt een krachtige alarmreactie met 
een duidelijke plotselinge toename van de stresshormonen 
adrenaline (epinefrine) en noradrenaline (norepinefrine) uit de 
bijnieren en het sympathisch zenuwstelsel. De doorbloeding 
van de perifere weefsels wordt verminderd en er wordt bloed 
naar de centrale organen, het hart, de hersenen en de bijnie-
ren gestuurd. Deze ‘centrale doorbloeding’ kan twee tot vijf 
keer toenemen, waardoor een adequate aanvoer van zuurstof 
en behoud van activiteit wordt gegarandeerd. De plotselinge 
toename aan adrenaline activeert bèta-receptoren die zich op 
het oppervlak van de cel bevinden. Deze activeren cyclische 
AMP om cellulaire activiteiten te doen toenemen, inclusief het 
activeren van het enzym fosforylase. Dit enzym zet opgeslagen 
suiker (glycogeen) om in vrije glucose (glycogenolyse): de start 
van anaëroob metabolisme. Als gevolg van de verminderde 
doorbloeding en gelijktijdige hypoxie gebeurt dit in het begin 
natuurlijk in de perifere weefsels.

Wanneer de hypoxie beperkt blijft tot alleen de perifere 
weefsels, ontstaat er geen foetale schade. In deze situatie ver-
zekeren de centrale organen zich van hun toevoer van bloed, 
glucose en zuurstof ,en als gevolg daarvan van een goede ener-
giebalans, zodat wanneer de foetus is geboren, de baby tegen 
de situatie is opgewassen. De foetus kan deze mate van hypo-
xie een aantal uren aan.

Foetale reactie op asfyxie
Er is een verhoogd risico van orgaanuitval in verband met 
asfyxie. De cellulaire energieproductie is niet langer voldoende 
om te voldoen aan de vraag. De zuurstofverzadiging is nu erg 
laag geworden en er bestaat een risico van uitval van de func-
tie van de centrale organen. De foetus reageert nu met een 
zeer duidelijke alarmreactie met maximale activering van het 

sympathisch zenuwstelsel en de afgifte van stresshormonen. Er 
is anaëroob metabolisme in de belangrijkste centrale organen 
en de foetus moet zijn glycogeenreserves in de lever en de 
hartspier aanspreken. In de hersenen is zeer weinig glycogeen 
opgeslagen en daarom zijn de hersenen afhankelijk van de leve-
ring van glucose vanuit de lever. De foetus probeert het cardio-
vasculaire systeem zo lang mogelijk in werking te houden en 
de redistributie van bloed wordt nog meer uitgesproken. Voor 
deze duidelijke adaptatie is natuurlijk een regelend systeem 
nodig van verschillende reflexen en hormonen die een optima-
le orgaanfunctie garanderen. Wanneer de foetale verdediging 
zijn laatste fase bereikt, stort het hele systeem zeer snel in met 
hersen- en hartfalen. Wanneer asfyxie in combinatie met een 
persisterende bradycardie wordt waargenomen, moet de baby 
binnen een paar minuten ter wereld worden geholpen.

Wat is de belangrijkste foetale verdediging tegen hypoxie? 
Bijna 50 jaar geleden bestudeerden professor Geoffrey Dawes 
en medewerkers het vermogen van foetus van verschillende 
diersoorten een totaal zuurstofgebrek te tolereren en brachten 
dit vermogen in verband met de concentratie van myocardiaal 
glycogeen. De caviafoetus die neurologisch het meest volgroeid 
was, was het minst in staat asfyxie te verwerken. De ratfoetus 
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was daar het best toe in staat, hetgeen in direct verband stond 
met de concentratie van myocardiaal glycogeen.

Foetale beschermingsmechanismen
We hebben al eerder de manier besproken waarop verschil-
lende verdedigingsmechanismen het vermogen van de foetus 
om zuurstofgebrek aan te pakken kunnen ondersteunen. Deze 
mechanismen kunnen als volgt worden samengevat:

• Verhoogde zuurstofonttrekking door de weefsels
• Verminderde niet-essentiële activiteit
•  Verhoogde sympathische activiteit
• Redistributie van de circulatie
• Anaëroob metabolisme met het stofwisselen van
 bloedsuikerglycolyse, en glycogeen-glycogenolyse.

Intacte verdediging
Wanneer deze verdedigingsmechanismen intact zijn, zien we 
een optimale reactie op hypoxie met volledige compensatie. 
Dit is een gezonde foetus die wordt geconfronteerd met acute 
hypoxie tijdens de bevalling met een klein risico van schade 
door asfyxie. We zouden karakteristieke CTG- en ECG-teke-
nen van foetale nood verwachten, want de foetus kan volledig 
reageren.

Verminderde verdediging
De situatie verslechtert wanneer de verdedigingsmechanismen 
zijn gereduceerd, waardoor een afgezwakte reactie op hypoxie 
met verminderde compensatie wordt veroorzaakt. Een voor-
beeld van een dergelijke situatie is, dat de voorheen gezonde 
foetus wordt blootgesteld aan herhaalde episodes van hypoxie 
met een progressief afnemende reserve. Een klinisch voorbeeld 
van deze situatie is de serotiene foetus. De afgezwakte reac-
tie veroorzaakt een verhoogde kans op schade en we zouden 
tevens verschillende tekenen van foetale nood verwachten.

Ontbreken van een verdediging
Bij het ontbreken van een foetale verdediging ziet men een 
minimale reactie op hypoxie, omdat de meeste verdedigings-
mechanismen al zijn gebruikt of niet de kans hebben gehad 
zich te ontwikkelen. Klinisch zouden we een dergelijke situatie 

verwachten wanneer er antenatale problemen zijn met chro-
nische stress, zoals bij de ernstig in groei achtergebleven foetus. 
Er bestaat een grote kans op schade als gevolg van asfyxie en 
men dient rekening te houden met niet karakteristieke tekenen 
van foetale nood.

De meest karakteristieke foetale verdediging tegen hypoxie is 
het duidelijk activeren van het sympathico-adrenerge systeem. 
Wanneer het wordt geblokkeerd door de moeder bèta-blokkers 
te geven, wordt de foetale weerstand verminderd en het vermo-
gen hypoxie te verwerken verlaagd. Uitgebreide bèta-adrenore-
ceptoractivering veroorzaakt een te felle reactie en beschikbaar 
glycogeen en glucose verdwijnen snel.

Episoden van hypoxie veroorzaakt door uteruscontracties 
zijn terugkerend van aard. Voor de foetus is het belangrijk om 
snel zuurstof te redistribueren, zodra de contractie afneemt. Als 
zijn reactievermogen belemmerd wordt, in geval van blokkade 
van bèta-adrenoreceptoren, hebben de hersenen van de foetus 
te lijden, terwijl het hart mogelijk beschermd is.                  
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Inleiding
Foetale hartgeluiden worden al meer dan 100 jaar gebruikt om 
onderscheid te maken tussen een levende en een dode foetus. 
Pinard’s stethoscoop is nog steeds een nuttig instrument voor 
dit doel.

Het leek normaal deze observaties nog verder te ontwikkelen 
toen de nieuwe elektronische foetale bewakingstechniek in de 
jaren zestig werd geïntroduceerd. De mogelijkheid foetale reac-
ties voortdurend te observeren, met behulp van gedetailleerde 
hartfrequentie-analyse, leek een unieke gelegenheid te bieden 
hypoxie te identificeren en hersenbeschadiging te voorkomen. 
De interesse was in het begin gericht op episodes van bradycar-
die, maar, naarmate de CTG-monitoren beter werden, werd de 
variabiliteit van de hartfrequentie, d.w.z. de slag-tot-slag-varia-
tie, een belangrijker parameter.

De CTG-technologie is zeer sterk geworden en technisch 
gemakkelijk te bedienen. Er is echter zeer weinig nieuwe 
informatie naar voren gekomen over de fysiologie achter veran-
deringen in foetale hartactie. Het grootste probleem is het 
identificeren van specifieke aan hypoxie gerelateerde patronen 
en, als gevolg daarvan, wordt er vaak onnodig ingegrepen bij 
bevallingen in een poging om hypoxie te voorkomen. Op dit 
moment moeten we accepteren dat het CTG niet alle infor-
matie kan geven die noodzakelijk is en wetenschappers heb-
ben de afgelopen 25 jaar gewerkt om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen voor continue foetale bewaking durante partu. In 
dit proces is het belangrijk te bouwen op gebieden waarvan we 
de waarde kennen. Het CTG bevat ongetwijfeld belangrijke 
informatie en er zijn twee situaties waarin het CTG een waar-
devol inzicht biedt in de conditie van de foetus; een normaal, 
reactief CTG identificeert een foetus die geen problemen heeft 
met de voorvallen tijdens de bevalling en een preterminaal 
CTG met het volledige verlies van reactiviteit en variabiliteit 
identificeert een foetus die niet in staat is te reageren.

Daarom zal de analyse van de foetale hartactie voor de 
nabije toekomst zijn rol behouden als basisfunctie voor foetale 
bewaking. Het CTG moet thans worden gezien als slechts een 
hulpmiddel bij screening. De computercapaciteit moet de pre-
sentatie van de informatie die de hartslag bevat verbeteren en 
ook nieuwe middelen bieden voor onderwijs en training.

Wat registreren we?
Vóór de vliezen breken kan uitwendige foetale bewaking met 
behulp van uitwendige methoden worden toegepast. Een uit-
wendige drukmeter, toco genoemd, registreert de uteruscont-
racties. De foetale hartslag wordt waargenomen via een echo-
sensor die zowel een zender als een ontvanger op de buik van 
de moeder bevat. Deze uitwendige foetale hartfrequentiemeter 
heeft beperkingen en, voor het verkrijgen van nauwkeurige 
registraties van variabiliteit en om tijdens bradycardie nauw-
keurig te kunnen registreren, is interne bewaking noodzakelijk. 
Hiermee wordt de nauwkeurige detectie mogelijk van elke 
hartslag door het R-R-interval van het foetaal ECG via een 
schedelelektrode te gebruiken. Wijzigingen in intra-uterine 
druk kunnen worden geregistreerd via een intra-uterine druk-
meter (Intra Uterine Pressure IUP).

Autonoom zenuwstelsel
De foetale hartfrequentie wordt gereguleerd door middel van 
veranderingen in het autonome zenuwstelsel. Dit is een onafhan-
kelijk deel van het centrale zenuwstelsel dat basale reacties leidt 
en overheerst tijdens het foetale leven. De belangrijkste compo-
nenten zijn de parasympathische en de sympathische takken.
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De parasympathische activering  
werkt voornamelijk via de nervus 
vagus. Het belangrijkste doel van 
parasympathische activering is de 
snelle adaptatie van het cardiovascu-
laire systeem aan een veranderende 
interne en externe omgeving. Een 
voorbeeld van het laatste is de dui-
delijke reactie die we zien wanneer 
verhoogde druk wordt uitgeoefend 
op de oogbol. Parasympathische acti-
vering veroorzaakt een vertraging van de 
foetale hartfrequentie, ook wel bradycardie 
genoemd. 

Sympathische activering veroorzaakt het vrij-
komen van stresshormonen uit de bijnieren en de 
activering van het sympathische zenuwstelsel. Daardoor 
kan de foetale hartfrequentie stijgen en kunnen we tachy-
cardie zien. Sympathische reacties resulteren in een tragere 
adaptatie dan die we zagen toen de parasympathische tak werd 
geactiveerd.

De belangrijkste factor is het vermogen van de catecholami-
nen om het onderdrukkende effect van hypoxie speciaal op de 
foetale hart- en hersenfunctie te neutraliseren. Zelfs een nor-
male vaginale geboorte veroorzaakt zeer duidelijke activering 
van het sympathisch systeem ter ondersteuning van zowel de 
functie van de longen en het neonatale metabolisme, als alge-
mene prikkelbaarheid en alertheid.

In het geval van asfyxie is de foetus afhankelijk van sympa-
thische activering om de cardiovasculaire activiteit in stand te 
houden met de redistributie van de circulatie en het gebruik 
van glycogeenvoorraden in de lever en het myocard.

Veranderingen in foetale hartfrequentie
Er zijn veel verschillende redenen voor veranderingen in foetale 
hartfrequentie. De meeste hebben niets te maken met zuurstof-
gebrek maar zijn het gevolg van normale adaptatie door de foe-
tus aan veranderingen in zijn omgeving. De foetus reguleert zijn 
hartminuutvolume door de hartfrequentie te veranderen en er 
zijn talrijke redenen voor een verandering in hartminuutvolume.

Één voorbeeld is de veranderingen die optreden als gevolg 
van normale veranderingen in foetale activiteit. Andere rede-
nen voor veranderingen in foetale hartfrequentie zijn onder 
meer wijzigingen in placentaire doorbloeding, hypoxie, externe 
stimuli, temperatuurverhogingen en geneesmiddelen.

Normale veranderingen in foetale activiteit
Tijdens de meest ontspannen, rustige slaap toont de foetus 
weinig beweging en toont het zenuwstelsel minder gevo-
eligheid voor stimuli. Er wordt minder gevergd van bloedsom-
loop-regulerende mechanismen en de foetale hartslagvariabili-
teit is verminderd. Het kan in deze fase heel moeilijk zijn een 
foetus te laten reageren op pogingen hem wakker te maken.

Wanneer de foetus overschakelt op actieve slaap, die ook 
REM-slaap wordt genoemd, is er foetale ademhaling en een 
toename in episodische bewegingen. Tijdens de REM-slaap 
kan men snelle wisselingen in activiteit van het autonoom 
zenuwstelsel waarnemen en, als gevolg daarvan, acceleraties en 
toegenomen hartslagvariabiliteit .

Een wakkere foetus toont stimulusrespons wanneer het sym-
pathisch zenuwstelsel is geactiveerd. Deze foetus toont maxi-
male reacties op gegeven prikkels. Een voorbeeld is een reactie 

veroorzaakt door foetaal schoppen met snelle acceleraties en 
een toename van reactiviteit van de hartfrequentie.

Een gezonde foetus wisselt tussen verschillende slaaptoes-
tanden. Soms slaapt de foetus gedurende lange periodes en 
vertoont dan geen tekenen van een reactief CTG. Het kan 
moeilijk zijn de status van deze foetus te beoordelen alleen op 
basis van het CTG.

Veranderingen in placenta-doorbloeding
Een bevalling kan worden gezien als een stresstest waarin de 
prestatie van het cardiovasculaire systeem voortdurend wordt 
getest. Het ligt voor de hand dat de belangrijkste factoren de 
inspanning en stress zijn die worden veroorzaakt door de baar-
moedercontracties. Door compressie van de navelstreng wordt 
de bloedtoevoer naar de foetus verminderd en verschillende 
drukgevoelige receptoren in het hart en de grote vaten reage-
ren, waardoor de foetus zich onmiddellijk kan aanpassen aan 
deze veranderingen. Bovendien bevat de placenta ongeveer 
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250 ml bloed, waarvan een deel snel naar de foetus gestuurd 
kan worden tijdens de beginfase van een contractie. Dit alles 
maakt dat de bevalling een reële stresstest is en we gaan nu de 
mechanismen bespreken die betrokken zijn bij veranderingen 
in foetale hartfrequentie tijdens contracties.

Bij het begin van een contractie kan compressie van de 
navelstreng ertoe leiden dat er bloed via de grote navelstreng-
vene naar de foetus wordt gestuurd. Hierdoor wordt een 
verhoging van de hartfrequentie veroorzaakt, omdat het hart 
dit extra volume moet pompen. De vergroting van het bloed-
volume veroorzaakt een verhoging van de bloeddruk, waarbij 
druksensitieve baroreceptoren worden geactiveerd en een 
daling van de foetale hartfrequentie wordt veroorzaakt. Onder 
deze omstandigheden, is er dus een overheveling van bloed 
van de placenta naar de foetus die een uitgestelde deceleratie 
veroorzaakt.

Omdat de mens rechtop loopt, is zij uitgerust met een nauw 
en lang geboortekanaal. Als gevolg daarvan is er een episodi-
sche afname in de navelstrengdoorbloeding omdat baby en 

navelstreng tijdens de bevalling worden gecomprimeerd. 
Veranderingen in verband met deze situatie kunnen als volgt 
worden geïllustreerd.

Wanneer een contractie start wordt er bloed van de placenta 
naar de foetus gestuwd. De hartfrequentie neemt toe, omdat 
het hart meer bloed moet pompen. Naarmate de uterusdruk 
nog verder stijgt, wordt de navelstrengvene gecomprimeerd. 
Hierdoor wordt de bloedtoevoer van de placenta naar de foetus 
geblokkeerd, waardoor een verkleining ontstaat van het bloed-
volume dat terugkeert naar het hart. Wanneer er minder bloed 
gepompt moet worden, moet het hart zich snel aanpassen met 
een scherpe daling in hartfrequentie. In deze situatie zit het 
foetale bloed opgesloten in de placenta, omdat de bloedtoevoer 
via de navelstrengarterien nog even doorgaat. Wanneer de ute-
rusdruk daalt, wordt de navelstrengdoorbloeding snel hersteld 
en treedt een acceleratie op, omdat er weer bloed van de pla-
centa naar de foetus kan stromen.

Een uitbreiding van dit proces vindt plaats wanneer de ute-
ruscontractie langdurig is. Net als voorheen veroorzaakt de 
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verhoogde uterusdruk compressie van de navelstrengvene. De 
overeenkomstige verminderde bloedtoevoer naar de foetus 
veroorzaakt een snelle daling in hartfrequentie. Het duurt 
niet lang voor de placenta het uit de foetus geperste bloed 
niet langer aankan en de circulatie in de navelstrengarterien 
zal stoppen. De foetale bloeddruk stijgt bij het activeren van 
zogenaamde baro-receptoren. Zij hebben de taak de bloed-
druk constant te houden. Het activeren van baroreceptoren 
veroorzaakt een door de nervus vagus bemiddelde deceleratie 
met brede variabiliteit. Met de afname van de uterusactiviteit 
normaliseren circulatie en hartfrequentie snel.

Adaptatie aan hypoxie
Wanneer een foetus aan acute hypoxie lijdt, worden receptoren 
die gevoelig zijn voor een daling van de partiële zuurstofdruk 
geactiveerd. Deze receptoren worden chemoreceptoren geno-
emd. Door het activeren van chemoreceptoren worden zowel 
de sympathische als de parasympathische activiteit gestimule-
erd en het resultaat is aanvankelijk een afname van de foetale 

hartfrequentie. De verandering in hartfrequentie varieert ook 
met het type hypoxie. Acute hypoxie veroorzaakt bradycardie, 
terwijl een zich geleidelijk ontwikkelende of gelijkmatig aan-
houdende hypoxie een stijging van de foetale hartfrequentie 
veroorzaakt. Het is belangrijk te weten dat het foetale hart-
slagpatroon kan afwijken bij progressieve hypoxie naarmate de 
foetus zich aanpast. 

Een verminderde placentaire doorbloeding tijdens een cont-
ractie kan een vermindering van de zuurstofaanvoer veroor-
zaken met het activeren van chemoreceptoren waardoor men 
herhaalde deceleraties kan waarnemen, die inzetten nadat de 
contractie zijn piek heeft bereikt. Een patroon van dit type 
kan ook worden geïnduceerd door de bloeddrukverhoging als 
onderdeel van de cardiovasculaire adaptatie aan hypoxie. Deze 
deceleraties worden late deceleraties genoemd. Met de terug-
keer van de circulatie en oxygenatie, wordt de sympathische 
activering gehandhaafd, waardoor tachycardie ontstaat.

Bradycardie als gevolg van het direct onderdrukkende effect 
van hypoxie op de myocardiale functie is uiterst zeldzaam. 
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Gegevens uit experimenten laten zien dat het ongeveer 90 
seconden duurt vanaf een complete stop in maternale pla-
centaire oxygenatie alvorens de hypoxie invloed krijgt op de 
myocardiale prestatie van de foetus.

Externe stimuli
De foetus is in staat veranderingen in zijn interne en externe 
omgeving waar te nemen en erop te reageren.

Tijdens een contractie wordt de foetus in het geboorteka-
naal geduwd en wordt een periodieke verhoogde druk op het 
hoofd waargenomen. Het CTG toont nu vroege deceleraties 
waarbij de daling van de hartfrequentie overeenkomt met de 
curve van de uterusdruk. Een ander voorbeeld is de reactie 
die wordt veroorzaakt door het gecomprimeerd worden tij-
dens de bevalling waardoor tachycardie ontstaat.

Wanneer de moeder op haar rug ligt, bestaat het gevaar dat 
de uterus de abdominale aderen samendrukt. Hierdoor wordt 
de maternale placentadoorbloeding verminderd en dit kan 
foetale hypoxie veroorzaken. Dit uit zich in een langdurige 
deceleratie . De oplossing is de moeder op haar zij te draaien 
om de maternale uterusdoorbloeding te verbeteren.

Tijdens de uitdrijvingsfase van de bevalling, komt een 
duidelijk verhoogde druk op de oogbol regelmatig voor en 
dit veroorzaakt een opvallende door de nervus vagus geïndu-
ceerde bradycardie.

Temperatuurverhogingen
Een bevalling is een fysieke inspanning voor de moeder. 
Zoals bij andere fysieke inspanningen ontstaat vochtverlies, 
waardoor een tekort aan vocht kan ontstaan. Hierdoor gaat 
de moeder haar perifere circulatie verlagen omdat het bloed-
volume is verminderd. Als gevolg hiervan zal ze minder goed 
in staat zijn de extra warmte die ontstaat door de inspanning 
af te voeren en kan ze koorts krijgen. De temperatuurverho-
ging veroorzaakt een verhoging in foetale metabole snelheid 
en een stijging in zuurstofgebruik en weefseldoorbloeding. 
Hierdoor kan foetale tachycardie ontstaan. De marges wor-
den nu kleiner en het vermogen van de foetus zuurstofgebrek 
te verwerken neemt af. Door gepaste behandeling van koorts 
bij de moeder door de vloeistofopname te verhogen en para-
cetamol toe te dienen moet de tachycardie verdwijnen. In het 
geval van een optredende infectie, is het vermogen van de 
foetus om asfyxie te verwerken duidelijk verminderd. 

Het effect van geneesmiddelen
Zoals eerder besproken kunnen verschillende geneesmiddelen 
niet alleen het vermogen van de foetus hypoxie te verwer-
ken beïnvloeden, maar kunnen ze ook de CTG-interpretatie 
bemoeilijken. Er zijn een aantal manieren waarop geneesmid-
delen de hartfrequentie en het vermogen van de foetus om 
zuurstofgebrek te verwerken beïnvloeden. 

Overstimulatie met oxytocine kan bijvoorbeeld hypoxie 
veroorzaken als gevolg van sterke uterusactiviteit. Beta-recep-
torblokkering en sedativa kunnen een verminderde foetale 
reactie en verlaagde variabiliteit veroorzaken. Beta-receptor-
activerende geneesmiddelen zoals terbutaline kunnen tachycar-
die veroorzaken. Lokale anaesthetica kunnen worden getran-
sporteerd naar de foetus en bradycardie veroorzaken als teken 

van een direct effect op het myocard. Een epidurale anesthesie 
kan een daling van de maternale bloeddruk met verlaagde 
maternale placentadoorbloeding en foetale hypoxie veroor-
zaken. Wanneer de moeder een sedativum krijgt toegediend, 
wordt dit geneesmiddel doorgegeven aan de foetus en wordt 
zijn activiteit en CTG-reactiviteit verminderd. Bovendien 
kunnen geneesmiddelen zich ophopen in de foetus en moet 
het potentiële effect van elk geneesmiddel worden overwogen 
bij toediening tijdens de bevalling.                                   
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Het effect van geneesmiddelen
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Duur en kwaliteit van de registratie
Voor het goed interpreteren van een CTG-registratie is mins-
tens 20 minuten nodig in verband met veranderingen in 
slaaptoestand en uterusactiviteit. De snelheid van de registratie 
is gewoonlijk 1 cm per minuut en er zit 10 minuten tussen de 
print-outs van de schaalverdeling. De hartfrequentie van de 
foetus kan tussen de 50 en 210 sl/min worden geregistreerd. 
Uterusactiviteit wordt weergegeven in een bereik van 0 tot 100 
relatieve eenheden bij het gebruik van een tocometer en 0 tot 
100 mm Hg bij het gebruik van een intra-uterine drukmeter. 
De tijd wordt om de 10 minuten vermeld en de datum wordt 
elke 30 minuten geprint. Informatie met betrekking tot de 
transducers die in gebruik zijn, wordt elke 30 minuten en tel-

kens wanneer er een verandering is aangegeven. Wanneer een 
inwendige registratie wordt gebruikt, wordt FECG geprint en, 
bij gebruik van een uitwendige registratie d.m.v. ultra sonar, 
wordt US geprint. Bij gebruik van een uitwendige drukmeter 
wordt TOCO geprint en wanneer de inwendige drukmeter is 
toegepast, wordt dit aangegeven als een IUP. Dit wordt volgens 
de voor Europa van toepassing zijnde CTG-norm gedaan.

Een goede signaalkwaliteit is absoluut essentieel voor een 
nauwkeurige interpretatie. Bij een slechte signaalkwaliteit is 
het beter om tijd uit te trekken voor het verbeteren van het 
signaal door de schedelelektrode of de drukmeter te vervangen 
dan te proberen onjuiste gegevens te interpreteren.

Basishartfrequentie
De foetale basishartfrequentie wordt gedefinieerd als een foetale 
hartfrequentie die gedurende een periode van tenminste 10 
minuten tussen contracties is geregistreerd. Bij deceleraties is dit 
uiterst belangrijk. De basishartfrequentie is een weergave van 
wat de balans van het autonoom zenuwstelsel wordt genoemd. 
Naarmate de foetus zich verder ontwikkelt domineert het para-
sympathisch zenuwstelsel, als gevolg van een verhoging van de 
bloeddruk, en is er een daling van de basishartfrequentie. 

Een normale foetale basishartfrequentie voor een voldragen 
foetus wordt gedefinieerd als 110 tot 150 sl/min. Tachycardie 
wordt gedefinieerd als een basishartfrequentie van meer dan 
150 sl/min en bradycardie wordt gedefinieerd als een basishart-
frequentie van minder dan 110 sl/min. 

Variabiliteit
De foetale hartfrequentie toont normaal van slag tot slag een 
verschil, wat geen acceleraties of deceleraties zijn. De zogena-
amde bandbreedte van deze verschillen per slag kunnen wor-
den gebruikt als maatstaf van hartslagvariabiliteit. Dit aspect 
van de CTG-registratie biedt informatie over het vermogen 
van het centrale zenuwstelsel het cardiovasculaire systeem te 
observeren en aan te passen. Deze zogenaamde kortetermijn-
variabiliteit kan met de tijd variëren, afhankelijk van variaties 
in slaap en activiteit. Hetzelfde type patroon, met een verlies 
van hartslagvariabiliteit, is een van de belangrijkste kenmerken 

CTG interpretatie
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Om een nauwkeurige CTG-analyse te maken,
moet de terminologie bekend zijn en correct
worden gebruikt.

normaal
110–150 sl/min

tachycardie
>150 sl/min

bradycardie 
<110 sl/min

Variabiliteit

normaal 5–25 sl/min saltatoor patroon >25 sl/min

verminderd <5 sl/min compleet verlies

duur en
kwaliteit van
de registratie

basishart-
frequentie

variabiliteit

acceleraties

deceleraties

registratie van 
contracties



van optredende hypoxie. Verminderde variabiliteit geeft een 
verhoging van sympathische tonus weer, maar, bij een volledig 
verlies van variatie kan dit ook afhankelijk zijn van het onver-
mogen van het myocard om te reageren. 

Ons vermogen de hartslagvariabiliteit te beoordelen kan 
minder worden wanneer de foetale hartfrequentie wordt gere-
gistreerd met behulp van de echoscopische, uitwendige tech-
niek. De reden is dat voor nauwkeurige slagvariatie de identi-
ficatie van elke individuele hartslag nodig is. De echoscopische 
technologie is gebaseerd op een methodologie die auto-correla-
tie wordt genoemd, dit betekent dat drie opeenvolgende hart-
slagen worden gebruikt voor hartslagdetectiedoeleinden. Dit 
kan een kunstmatige verlaging van de geregistreerde hartslag-
variabiliteit veroorzaken. Tegelijkertijd kan het echoscopische 
signaal iets veranderen als gevolg van een verandering in de 
positie van het hart van de foetus ten opzichte van de sensor, 
waardoor andere componenten van de hartwandbewegingen 
geïdentificeerd worden. De registratie van een foetaal ECG 
stelt het systeem in staat nauwkeurig in werking te treden bij 

elke hartslag om nauwkeurige beoordeling van kortetermijn 
variabiliteit te garanderen.

Normale variabiliteit tijdens de bevalling wordt gedefinieerd 
als een bandbreedte van 5 tot 25 sl/min.

Een saltatoor patroon is een toename in variabiliteit van 
meer dan 25 sl/min.

Wanneer de variabiliteit afneemt, is de bandbreedte minder 
dan 5 sl/min.

Een preterminaal patroon wordt gedefinieerd als een 
patroon met volledig verlies van variabiliteit. De foetus kan 
zijn circulatie niet langer nauwkeurig afstellen en dit is een 
zeer abnormaal teken.

Bij ernstige foetale anemie als gevolg van immunisatie of 
foetale bloeding kan het CTG-patroon sinusoïdaal zijn. Een 
dergelijk patroon kan ook worden waargenomen bij asfyxie. 
Het sinusoïdale hartfrequentiepatroon wordt gedefinieerd als 
periodieke veranderingen in hartfrequentie zonder slagvariatie 
en zonder acceleraties. Een dergelijk patroon kan wijzen op 
foetus die al een hersenbeschadiging hebben opgelopen. 
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Acceleraties Periodieke acceleraties

Uniforme en variabele deceleraties Vroege en late deceleraties

unIFORM
afgerond patroon
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duidelijk verlies van
slagen te veroorzaken
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snel verlies van slagen
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duidelijk verlies van
slagen

vroeg laat



Acceleraties
Een acceleratie wordt gedefinieerd als een intermitterende stij-
ging van de hartfrequentie van meer dan 15 slagen, die langer 
dan 15 seconden duurt.

Op dezelfde manier als een verlies van variabiliteit kan wijzen 
op hypoxie, is het optreden van acceleraties een belangrijk teken 
van normale oxygenatie. Een reactief CTG moet tenminste twee 
acceleraties tijdens een periode van 20 minuten bevatten.

Acceleraties zijn tekenen van adequate oxygenatie en bevesti-
gen het feit dat de foetus in staat is te reageren, terwijl een vol-
ledig verlies van hartslagvariabiliteit een foetus identificeert die 
niet in staat is te reageren.

Periodieke acceleraties zijn herhaalde episodes van duidelijke 
acceleraties gepaard aan contracties. Ze kunnen optreden als 
een teken van verplaatsing van bloed van placenta naar foetus; 
een verandering in de richting van variabele deceleraties kan 
vaak worden gezien wanneer de baring vordert. 

Deceleraties
Deceleraties worden gedefinieerd als een daling in hartfrequen-
tie van meer dan 15 slagen, die langer dan 15 seconden duurt. 
Deceleraties kunnen significante bevindingen zijn, omdat ze 
verband houden met contracties en daarmee de ontwikkeling 
van hypoxie. Het merendeel van de deceleraties houdt echter 
geen verband met hypoxie maar wordt veroorzaakt door veran-
deringen in de omgeving van de foetus.

Er zijn twee hoofdpatronen van deceleraties. Een uniforme 
deceleratie zet geleidelijk in en eindigt geleidelijk en heeft 
daardoor een afgerond patroon. Bovendien is de vorm van de 
ene deceleratie gelijk aan de andere. Het komt niet vaak voor 
dat deze uniforme deceleraties een duidelijk verlies van slagen 
of een daling van de hartfrequentie tot onder de 100 sl/min 
veroorzaken.

Het andere hoofdpatroon van deceleraties wordt variabel 
genoemd. Dit houdt een snel verlies van slagen in en het 
patroon kan van de ene contractie tot de volgende verschillen. 
Een variabele deceleratie geeft vaak een duidelijk verlies van 
slagen weer.

De uniforme deceleratie wordt geclassificeerd volgens zijn 
relatie tot de contractie. Een vroege deceleratie is een reflexma-
tige daling in hartfrequentie die overeenkomt met de contrac-

tiecurve. Hij begint vóór de contractie zijn hoogtepunt bereikt.
De reden is gewoonlijk de mechanische krachten die op de 

foetus werken nadat de vliezen zijn gebroken en tijdens actief 
persen. Een vroege deceleratie wordt gewoonlijk goed verwerkt 
door de foetus en houdt geen verband met hypoxie.

Late deceleraties worden gekenmerkt door een uniform 
patroon. Er is een tijdsverloop tussen het begin en de piek van 
de contractie en het begin en de piek van de deceleratie. Er 
kan een verband bestaan met intermitterende hypoxie veroor-
zaakt door vermindering van de placentadoorbloeding. Het is 
niet gebruikelijk dat late deceleraties een duidelijk verlies van 
slagen hebben, maar naarmate de contracties intenser worden, 
kan er een toename zijn in het verlies van slagen. Late dece-
leraties zijn regelmatig geassocieerd met een stijging van de 
basishartfrequentie. Ze kunnen ook verband houden met kort-
durende hypoxie vanwege een verminderde placentaire doorb-
loeding. Ze worden vaak in verband gebracht met abnormale 
uterusactiviteit met een stijgende frequentie van contracties en 
ze kunnen worden gezien in relatie tot placentaire insufficiën-
tie zoals die gezien wordt bij preëclampsie en groeiretardatie.

Alleen uniforme deceleraties kunnen worden gedefinieerd als 
vroeg of laat. Variabele deceleraties worden geclassificeerd als 
ongecompliceerd of gecompliceerd.

Variabele deceleraties zijn de meest voorkomende deceleraties 
en nemen ongeveer 80% van alle deceleraties voor hun rekening.

De belangrijkste in verband met deceleratie te beoordelen 
parameter is de duur. Het is de duur die een onderscheid maakt 
tussen een ongecompliceerde variabele deceleratie en een gecom-
pliceerde. Een ongecompliceerde variabele deceleratie betekent 
een verlies van minder dan 60 slagen en een duur van minder 
dan 60 seconden. Het verlies van slagen kan dienst doen als een 
teken van verminderde navelstrengdoorbloeding. Een verlies van 
minder dan 60 slagen in combinatie met een korte duur moet 
worden gezien als een normaal optredende deceleratie.

Het snelle verlies van slagen is een teken van een reductie 
in navelstrengdoorbloeding en zou zich normaal voordoen 
nadat de vliezen zijn gebroken en tijdens de uitdrijving. Deze 
deceleraties zijn tekenen van actieve aanpassingen. Wanneer de 
navelstrengvene wordt gecomprimeerd zal ongeveer 50% van 
het bloed dat normaal terugkeert naar het hart van de foetus 
worden tegengehouden. De hoeveelheid door het hart van de  
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foetus te pompen bloed wordt op die manier met 50% 
verlaagd, evenals de hartfrequentie. Een ongecompliceerde 
variabele deceleratie wordt vaak geassocieerd met acceleraties 
die vóór of na de deceleratie optreden. Een dergelijk patroon 
wordt in verband gebracht met de verandering in bloedvolume 
tussen placenta en foetus. 

De foetus is heel goed in staat ongecompliceerde variabele 
deceleraties te verwerken, zelfs voor langere periodes. De reden 
waarom ze geen hypoxie veroorzaken is dat ze van korte duur 
zijn en de zuurstofvoorziening niet aanzienlijk is verlaagd.

Een gecompliceerde variabele deceleratie betekent dat er een 
verhoogd risico is dat de foetus hypoxie ondervindt. Een varia-
bele deceleratie wordt gezien als gecompliceerd wanneer hij 
langer duurt dan 60 seconden.

Het vermogen van de foetus om de circulatie te herstellen 
wordt buitengewoon belangrijk wanneer hij wordt blootgesteld 
aan uteruscontracties die de navelstrengcirculatie beïnvloeden. 
Om het hypoxische proces te blokkeren moet het geoxyge-

neerde bloed snel worden gedistribueerd in de foetus. Een 
gecompliceerde variabele deceleratie brengt het risico met zich 
mee van langdurige verstoringen van de navelstrengcirculatie en 
daarmee de ontwikkeling van hypoxie. De duur van de cont-
ractie is ook van invloed op de tijd die wordt gegeven om te 
herstellen alvorens de volgende contractie start. Het risico van 
hypoxie neemt daarom toe wanneer de deceleraties langer dan 
60 seconden duren. Onder deze omstandigheden is er altijd een 
ophoping van kooldioxide in het bloed en daalt de schedel-pH.

Gecompliceerde variabele deceleraties kunnen op verschil-
lende manieren verschijnen. De gevolgen zijn dezelfde als 
wanneer de duur langer is dan 60 seconden, met een verhoogd 
risico van foetale hypoxie.

Een langdurige deceleratie is een episode van hartfrequen-
tiedaling. Deze wordt gedefinieerd als een hartfrequentie van 
minder dan 80 sl/min, die langer dan twee minuten duurt, of 
minder dan 100 sl/min, die langer dan drie minuten duurt. 
Gewoonlijk verwerkt de foetus de situatie goed. Een reflex van 
de nervus vagus veroorzaakt door vaginaal onderzoek of foetale 
bloedafname is een veel voorkomende oorzaak. Langdurige 
deceleraties worden ook in verband gebracht met het feit dat 
de moeder op haar rug ligt, op een ondersteek zit of braakt.

Registratie van contracties
Het meten van de uterusactiviteit is even belangrijk als het 
meten van de hartfrequentie. Uterusactiviteit wordt gewoonlijk 
geregistreerd via een uitwendige tocosensor. Uterusactiviteit 
moet beoordeeld worden wat betreft de frequentie van de 
contracties. De frequentie moet twee tot drie contracties 
per 10 minuten zijn tijdens de beginfase van de ontsluiting 
en neemt over het algemeen toe tot vier a vijf contracties 
per 10 minuten tijdens het laatste deel van de ontsluiting. 
Onregelmatige contracties kunnen een traag verloop en een 
langdurige bevalling veroorzaken, wat op zich het gevaar voor 
de foetus verhoogt. Meer dan vijf contracties per 10 minuten 
kan de foetale oxygenatie in gevaar brengen, omdat het vermo-
gen van de foetus zichzelf te reoxygeneren tussen de contracties 
in kan afnemen.

De duur van de contractie is belangrijk bij het beoordelen 
van de efficiëntie. Tijdens de beginfase kan de duur variëren 
tussen 30 en 60 seconden en dan toenemen tijdens het laatste 
deel van de ontsluiting en tijdens de uitdrijving tot wel 90 
seconden.
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De intensiteit kan alleen worden geregistreerd met behulp van 
een inwendige drukmeter. Sommige informatie kan echter wor-
den verkregen door met de hand de uterustonus te beoordelen. 
Hetzelfde geldt voor het beoordelen van de basale tonus van de 
uterus, die beslist bepaald moet worden tijdens oxytocine-infusie 
en wanneer het vermoeden bestaat van abruptio placentae.

De uitwisseling van gassen tussen de foetus en de moeder 
wordt tijdens een contractie gestopt wanneer de intra-uterine 
druk hoger is dan 30 mmHg, omdat dit de placentaire doorb-
loeding tijdelijk blokkeert. De foetus heeft tussen de contracties 
60-90 seconden nodig om weer normale bloedgassen te krijgen. 
Het vermogen van de foetus de bevalling te verwerken is vaak 
gelijk aan zijn vermogen veranderingen tijdens de contracties te 
verwerken. De duur van de bevalling en daarmee de blootstel-
ling aan intermitterende mogelijk hypoxische perioden is die 
factor die het nauwst verband houdt met hypoxie tijdens de 
bevalling. Vooral de duur van actief persen tijdens de uitdrijving 
moet altijd worden gezien als een zeer belangrijke factor bij het 
beoordelen van het risico van hypoxie tijdens de bevalling.

Classificatie van het CTG
Bij het classificeren van een CTG-patroon, moeten de foetale 
basishartfrequentie, variabiliteit, reactiviteit en het optreden 
van deceleraties worden beoordeeld. Op basis van deze para-
meters kan het CTG worden geclassificeerd als normaal, sub-
optimaal, abnormaal of preterminaal.

Een normaal CTG wordt gekenmerkt door een basishartfre-
quentie van 110 tot 150 sl/min, normale hartslagvariabiliteit 
die tussen de 5 en 25 sl/min ligt en tenminste twee acceleraties 
binnen een periode van 20 minuten. Vroege deceleraties en 
ongecompliceerde variabele deceleraties met een afname van 
minder dan 60 slagen en een duur van minder dan 60 secon-
den moeten gezien worden als acceptabel en worden geclassi-

ficeerd als normaal, op voorwaarde dat er normale variabiliteit 
en basishartfrequentie is.

Het CTG-patroon wordt gezien als suboptimaal wanneer de 
basishartfrequentie tussen de 100 en 110 sl/min of tussen de 
150 en 170 sl/min ligt. Episodes van bradycardie zouden ook 
worden gezien als suboptimale gebeurtenissen. Hetzelfde geldt 
voor een saltatoor patroon met een variabiliteit van meer dan 
25 sl/min maar waar acceleraties ontbreken. Een suboptimaal 
patroon wordt ook overwogen bij verlies van variabiliteit tot 
minder dan 5 sl/min gedurende meer dan 40 minuten, maar 
minder dan 60 minuten. Hetzelfde geldt voor ongecomplice-
erde variabele deceleraties met een verlies van slagen van meer 
dan 60 sl/min en een duur van minder dan 60 seconden.

Bij een combinatie van verschillende suboptimale obser-
vaties, zoals een verhoogde basishartfrequentie met een afge-
nomen hartslagvariabiliteit, moet het CTG-patroon worden 
geclassificeerd als abnormaal.

Een abnormaal CTG wordt gedefiniëerd als een basis-
hartfrequentie van meer dan 150 sl/min in combinatie met 
verlies van variabiliteit tot minder dan 5 sl/min. Hetzelfde 
doet zich voor bij uitgesproken tachycardie met een basis-
hartfrequentie van meer dan 170 sl/min. Persisterende bra-
dycardie met een basishartfrequentie van minder dan 100 
sl/min zonder tekenen van herstel en langer dan 10 minuten 
durend is een abnormaal patroon. Wanneer de verminderde 
variabiliteit langer dan 60 minuten duurt of wanneer er 
een golvende sinusoïdale hartfrequentie zonder acceleraties 
is, wordt dit ook gezien als een abnormaal CTG-patroon. 
Hetzelfde geldt voor gecompliceerde variabele deceleraties en 
herhaalde late decelaraties.

Een preterminaal CTG-patroon wordt gekenmerkt door het 
volledig ontbreken van kortetermijn variabiliteit en reactiviteit, 
ongeacht mogelijke deceleraties of bradycardie.                    
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Classificatie van het CTG

CTG 
classificatie

normaal
CTG

Suboptimaal 
CTG

Abnormaal
CTG

Preterminaal
CTG

• Total ontbreken van variabiliteit en reactiviteit
  met of zonder deceleraties of bradycardie

• 150–170 sl/min en
  verminderde variabiliteit
• >170 sl/min
• Persisterende bradycardie

• <5 sl/min gedurende >60 min
• Sinusoïdaal patroon

• Gecompliceerde variabele decel.
  met een duur van >60 sec
• Herhaalde late deceleraties

• 100-110 sl/min
• 150–170 sl/min
• Korte bradycardie-episode

• >25 sl/min zonder
  acceleraties
• <5 sl/min gedurende >40 min

• Ongecompliceerde variabele
  decel. met een duur <60 sec en
  verlies van >60 slagen

• 110-150 sl/min • 5-25 sl/min
• Acceleraties

• Vroege deceleraties
• Ongecompliceerde variabele
  decel. met een duur van <60 sec
  en verlies van <60 slagen

Basishartfrequentie Variabiliteit
Reactiviteit

Deceleraties

• Een combinatie van meerdere suboptimale observaties zullen resulteren in een abnormaal CTG



Inleiding
Verloskundige zorg beoogt een veilige bevalling voor moeder 
en kind. Toen 30 jaar geleden het CTG werd geïntroduceerd, 
nam men aan dat elektronische foetale bewaking foetus zou 
identificeren die te lijden hadden van asfyxie tijdens de beval-
ling, hetgeen zou leiden tot een vroegtijdig ingrijpen en een 
vermindering van infantiele encefalopathie. Helaas is deze 
verwachting niet uitgekomen, omdat een groot aantal foetus 
veranderingen in hartfrequentie tonen zonder dat ze aan asfyx-
ie blootstaan. Dit heeft een groter aantal ingrepen en onzeker-
heid over de klinische waarde van het CTG veroorzaakt. Deze 
onzekerheid over de interpretatie van gegevens heeft ertoe 
geleid dat men abnormale CTG-patronen heeft gemist en dat 
baby’s lijden aan asfyxie tijdens de bevalling. Het is echter 
duidelijk dat het CTG zeer goed is in het identificeren van de 
normale gezonde foetus, maar geen diagnostische informatie 
kan geven over de mate van hypoxische stress.

Zuurstofgebrek is een bekende oorzaak van neurologische 
schade. Hoeveel gelegenheid heeft men de foetus te bewaken en 
correct in te grijpen om hypoxische schade te voorkomen? Hoe 
moeten we de gebeurtenissen van de bevalling beoordelen om 
een onderscheid te kunnen maken tussen een normale en een 
abnormale situatie? Het doel moet zijn in te grijpen wanneer 
dat noodzakelijk is en niet gewoon “voor het geval dat”. Het is 
belangrijk dat klinische noodmaatregelen worden getroffen op 
basis van strikte richtlijnen, omdat onzekerheid over de inter-
pretatie van gegevens leidt tot problemen met het beheersen van 
noodsituaties. Daardoor kunnen we een stijging in het aantal 
ingrepen zien die overhaast kunnen zijn en zelf schade riskeren.

Gelukkig is asfyxie tijdens de bevalling met neurologische 
schade of perinataal overlijden ongewoon en we moeten veel 
gezonde foetus bewaken om er een te vinden die lijdt. De con-
sequenties van een beschadigd kind zijn echter zodanig, dat we 
om humanitaire, sociale en economische redenen door moeten 
gaan met het ontwikkelen van ons vermogen die baby te iden-
tificeren die lijdt aan asfyxie tijdens de bevalling.

Het STAN®-concept is gebaseerd op het unieke vermogen 
van het ST-interval om de functie van de foetale hartspier 
(myocard) weer te geven tijdens stresstesten. Bij cardiologie bij 
volwassenen wordt ST-analyse uitgevoerd voor het beoordelen 
en diagnostiseren van myocardiale insufficiëntie. Tijdens de 
bevalling kunnen we de conditie van de foetus beoordelen aan 
de hand van het enige routinematig beschikbare foetale signaal, 
het elektrocardiogram. Het is belangrijk dat men beseft dat het 
hart en de hersenen van de foetus even gevoelig of ongevoelig 
zijn voor zuurstofgebrek en daarom biedt de informatie met 
betrekking tot de myocardiale functie een indirecte meting van 
de conditie van de hersenen van de foetus tijdens de bevalling. 

Alle op ST-golfvormanalyse uitgevoerde studies bevestigen 
zijn diagnostische waarde. Interventie volgens ST-golfvorma-
nalyse is daarom aangewezen en het leidt tot een aanzienlijke 
vermindering van het aantal acidotische baby’s. Tegelijkertijd 
wordt onnodig ingrijpen vermeden.

ECG-complex
Voor het verkrijgen van het ECG van de foetus is een sche-
delelektrode noodzakelijk. Het ECG is een weergave van 
de elektrische spanningen opgewekt door de hartspier, het 
myocard. De eerste golfvorm, de P-golf, komt overeen met de 
contractie van de boezems. De volgende fase is de contractie 
van de hartkamers, die overeenkomt met het QRS-complex. 
De laatste component is de T-golf, die overeenkomt met het 
regenereren van myocardiale membraanpotentialen omdat het 
hart zich voorbereid op de volgende slag. Het QRS-complex is 
zeer krachtig en is ideaal voor nauwkeurige registratie van de 
hartfrequentie. Door registratie van de tijd tussen tussen twee 
opeenvolgende hartslagen, het RR-interval, kan de hartfre-
quentie van de foetus worden verkregen.

Een gewoon CTG-apparaat gebruikt alleen dit deel van het 
ECG. Het STAN®-systeem combineert RR-intervalmetingen 
met beoordelingen van veranderingen in het ST-interval. De 
verhouding tussen de hoogte van de T-golf en de QRS-ampli-
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tude geeft ons de T/QRS-ratio, die dienst doet als een nauw-
keurige meting van veranderingen in de hoogte van de T-golf.

Myocardiale energiebalans
Het vermogen van het hart van de foetus om bloed te pompen 
is afhankelijk van de balans tussen energie-producerende en 
energie-verbruikende processen. Deze energiebalans kan wor-
den geïllustreerd als een set weegschalen. In een van de schalen 
hebben we de hoeveelheid beschikbare energie en in de andere 
de hoeveelheid uitgevoerd werk. Onder normale omstandig-
heden is de hoeveelheid beschikbare zuurstof altijd groter dan 
de verbruikte hoeveelheid. Het hart van de foetus gebruikt dan 
zuurstofafhankelijk, aëroob metabolisme, de energiebalans is 
positief en het ECG toont een normale ST-golfvorm. 

De hoeveelheid beschikbare zuurstof is afhankelijk van 
zuurstofverzadiging, het hemoglobinegehalte in het bloed en 
de myocardiale doorbloeding. Het zuurstofverbruik wordt 
bepaald door de myocardiale werklast. De werklast wordt 
beïnvloed door de hartfrequentie, de bloeddruk waartegen het 
hart bloed pompt en de contractiliteit, d.w.z. de kracht van de 
hartspiercontracties. 

Bij hypoxie neemt de hoeveelheid beschikbare zuurstof af 
terwijl de werklast gehandhaafd blijft. Hierdoor ontstaat een 
negatieve energiebalans. Het ECG verandert nu als gevolg van 

myocardiale hypoxie en we zien een bifasische ST. Deze wij-
zigingen worden geïdentificeerd uit het ST-segment, die van 
een horizontale ligging of een positieve helling neigt naar een 
negatieve helling. 

Normaal reageert de foetus nu met een plotselinge adrenali-
netoename waardoor het myocard nog meer wordt geactiveerd. 
Hierdoor dreigt de energiebalans nog negatiever te worden en 
is extra energie nodig. 

Adrenaline activeert bètareceptoren, die op hun beurt 
cyclisch AMP activeren, het fosforylase-enzym wordt geactive-
erd en opgeslagen suiker wordt vrijgegeven. Het gebruik van 
opgeslagen glucose (glycogeen) wordt glycogenolyse genoemd. 
Met het vrijkomen van glycogeen komen kaliumionen vrij 
en als gevolg daarvan neemt de amplitude van de T-golf toe. 
Tegelijkertijd wordt er lactaat geproduceerd dat bijdraagt aan 
de ontwikkeling van metabole acidose. 

De energiebalans bereikt nu opnieuw zijn evenwicht omdat 
het aërobe metabolisme wordt gesteund door anaëroob meta-
bolisme. Naarmate het tempo van glycogenolyse stijgt, neemt 
de T-golfamplitude toe. 

Tijdens de beginfase van hypoxie, waarin het hart van de 
foetus nog geen tijd heeft gehad te reageren op een acute hypox-
ische gebeurtenis, kan men bifasische ST-segmenten waarnemen 
of dit kan optreden wanneer de foetus om verschillende redenen 
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niet in staat is op hypoxie te reageren. Voor de stijging in T-
golfamplitude is actieve adaptatie aan hypoxie nodig, terwijl 
bifasische ST dienst doet als een indicator van het direct onder-
drukkende effect van hypoxie op de myocardiale functie. 

ST-golfvormen
Een horizontaal of omhooghellend, positief ST-segment en een 
T-golfhoogte die stabiel is en niet stijgt definiëren een normale 
ST. Dit wijst op een positieve energiebalans met aëroob myo-
cardiaal metabolisme. Zolang er een positieve energiebalans 
is in de centrale organen, is de foetus in staat de stress van de 
bevalling te verwerken.

Wanneer de asfyxie ernstig en langdurig is, keert de ST-golf-
vorm terug naar normaal, als uiting van een duidelijk geredu-
ceerd vermogen van de foetus om te reageren. Dit betekent 
ook dat hetzelfde type verandering in het ST-interval niet ver-
wacht mag worden als asfyxie zich ontwikkelt, omdat het ver-
mogen van de foetus zijn bescherming te gebruiken afneemt.

Een toename in T-golfamplitude is de klassieke reactie van een 
foetus die reageert op hypoxie, gekarakteriseerd door een plotse-
linge adrenalinetoename en myocardiaal anaëroob metabolisme. 
Dit patroon wijst erop dat de foetale metabole verdediging 
intact is en dat de foetus daarbij het vermogen heeft hypoxie te 
verwerken. De mate waarin de T-golfamplitude toeneemt hangt 
af van de hoeveelheid glycogeen die de foetus nodig heeft om 
zijn myocardiale energiebalans in stand te houden.

Een bifasische ST wordt gedefinieerd als een omlaaghellend 
ST-segment. Dit patroon doet zich in twee situaties voor. Ten 
eerste wanneer het foetale hart is blootgesteld aan hypoxie en 
niet de kans heeft gekregen te reageren. Ten tweede wanneer 
het foetale hart een verminderde capaciteit heeft om te reage-
ren, omdat het is blootgesteld geweest aan eerdere stresssitua-
ties en hulpbronnen ontbreken of al zijn gebruikt. Bifasische 
ST-veranderingen kunnen ook worden waargenomen bij hart-
spierfunctiestoornissen, zoals bij infecties of misvormingen. 
Blijkbaar kan ook het premature myocard frequentere bifa-
sische ST-gebeurtenissen tonen. Het vermogen op hypoxie te 

reageren met een plotselinge adrenalinetoename is verminderd, 
evenals het vermogen opgeslagen glycogeen te gebruiken. 

Bifasische ST’s worden verdeeld in drie categoriën;
Klasse1 is een negatief hellend ST-segment met het gehele seg-
ment boven de basislijn. Klasse 2 betekent dat het ST-segment 
nu de basislijn oversteekt en klasse 3 doet zich voor wanneer 
het gehele ST-segment zich onder de basislijn bevindt.

Een significant bifasisch voorval doet zich voor wanneer 
er meer dan twee opeenvolgende bifasische ECG-complexen 
zijn. Met het voortduren van de verstoorde myocardiale func-
tie kan men een overgang van bifasische klasse 1 naar klasse 2 
en 3 zien.                                                                      
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De grafiek geeft de nauwe relatie weer tussen myocar-
diale werklast en de T/QRS-ratio tijdens acute hypoxie. 
Dit is de belangrijkste relatie achter de T-golfstijging. 
Het is duidelijk dat sommige foetus een stijging kunnen 
tonen in myocardiale werklast als reactie op een extra 
plotselinge catecholaminetoename als gevolg van de 
algemene stress van de bevalling zonder hypoxisch te 
zijn. We kunnen dan enige stijging in T/QRS registreren 
met een normaal reactief CTG.

De relatie tussen het percentage myocardiale glyco-
genolyse en de snelheid van de toename in T/QRS-
ratio tijdens hypoxie
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Wat registreren we?
Voor het verkrijgen van een foetaal ECG voor ST-analyse is 
een enkelspiraals foetale schedelelektrode nodig. Een gemid-
delde ECG-golfvorm wordt gevormd uit 30 geaccepteerde 
ECG-complexen. Uit dit ECG-gemiddelde worden T/QRS-
berekening en ST-segmentanalyse uitgevoerd en kan bifasische 
ST worden geïdentificeerd. Wanneer de hartfrequentie 120 sl/
min en de signaalkwaliteit goed is, worden er vier ST-metingen 
per minuut gedaan.

Het STAN® systeem gebruikt een enigszins andere ECG-
kabelconfiguratie dan die nodig is voor de gewone CTG-
registraties. Alle experimentele gegevens zijn gebaseerd op het 
ECG dat is opgenomen vanaf de borst van de foetus en men 
kon niet zonder meer aannemen dat de schedelelektrode ST-
gebeurtenissen zou identificeren. Registraties van het foetale 
lam toonden dat ons vermogen ST-veranderingen te identifi-
ceren afhankelijk was van waar de ECG-meetelektroden waren 
geplaatst. Het cruciale probleem van het zekerstellen van een 
constant ECG-signaal dat gevoelig was voor ST-veranderingen 
werd opgelost door het gebruik van een eenpolige schedelelec-
trode die de basis heeft gevormd van het STAN® systeem.

ST-veranderingen
De foetus toont gewoonlijk tijdens de gehele bevalling een 
tamelijk stabiele T/QRS-ratio. Normaal zouden er geen dui-
delijke ST-stijgingen en geen bifasische ST’s zijn. Onder deze 
omstandigheden zal het logboek geen berichten tonen over ST-
gebeurtenissen. Het ontbreken van significante ST-gebeurtenis-
sen wijst erop dat de foetus de situatie goed onder controle heeft 

Foetaal ECG interpretatie
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De T/QRS-ratio wordt geprint op een schaal variërend van -0,125 tot 0,500. De T/QRS-
ratio wordt in kaart gebracht als een kruis. Corresponderend met elke T/QRS, is er ook 
de identificatie van bifasische ST. Hij wordt geprint als de cijfers 1, 2 of 3, afhankelijk van 
de mate van abnormaliteit.
 Het STAn®-systeem bevat een logfunctie die automatisch significante ST-verande-
ringen identificeert. De informatie wordt gegeven door het op het scherm afgedrukte 
bericht, “ST Event”. Om meer informatie te krijgen over het type en de mate van 
abnormaliteit, moet u de “logboek”-functie invoeren, dit is het logboek. Hier vindt u het 
tijdstip waarop het is gebeurd en het type ST-gebeurtenis dat wordt geïdentificeerd.

De eenpolige ECG-kabel biedt de 
gelegenheid veranderingen in de ST-
golfvorm tijdens de bevalling te regist-
reren. Er worden ECG-veranderingen 
geïdentificeerd die zich voordoen in 
de kruin-stuitas van de foetus, de y-
kabel, en maakt het observeren van 
ST-gebeurtenissen mogelijk in zowel 
kruin- als stuitbevallingen (gegevens 
van K. Lindecrantz et al).
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en er binnen het myocard een positieve energiebalans bestaat.
Bovendien is de ST-analyse gebaseerd op ons vermogen die 

situatie te registreren waarin de foetus zich verdedigt tegen 
hypoxie. Het is echter mogelijk dat een registratie laat in 
een hypoxisch proces begint wanneer de hulpbronnen al zijn 
gebruikt. Dit is een situatie waarin de T/QRS-ratio mogelijk 
constant is. Onder deze omstandigheden is het CTG-patroon 
echter altijd constant abnormaal waarbij reactiviteit en variabi-
liteit volkomen ontbreken: een preterminaal CTG. 

Episodische T/QRS-stijging
Een episodische stijging betekent dat de T/QRS-ratio stijgt en bin-
nen 10 minuten terugkeert. De mate van verandering in T/QRS 
geeft de foetale stress weer. Wanneer de toename de 0,10 over-
schrijdt, zien we dit als een significante gebeurtenis en wordt het 
geregistreerd als een ST-gebeurtenis. Het logboek leest dan de tijd 
en de mate van de stijging. Wij willen u erop wijzen dat het de 
verandering en niet de actuele T/QRS-piekwaarde is die relevant is.

De klinische impact van een T/QRS-ratio is afhankelijk van 
het CTG-patroon. Wanneer het CTG suboptimaal is, kan een 
sterkere stijging in T/QRS worden geaccepteerd dan wanneer 
er een abnormaal CTG is. Fysiologisch gezien komt een episo-
dische T/QRS-stijging overeen met kortstondige hypoxie waa-
rin de foetus gedwongen is anaëroob metabolisme te gebruiken 
om de hartfunctie te ondersteunen.

Basis T/QRS-stijging
Een basisstijging betekent dat de stijging in de T/QRS-ratio 
langer duurt dan 10 minuten. Een basis T/QRS-stijging van 

meer dan 0,05 wordt gezien als significant en wordt geïndice-
erd als een ST-gebeurtenis. Het logboek geeft informatie over 
de verandering en het tijdstip waarop het gebeurde.

De basis T/QRS-stijging doet zich voor in een situatie waa-
rin de foetus moet reageren op hypoxie met anaëroob meta-
bolisme. Er is persisterende stress en geen kans op herstel. Het 
is mogelijk dat we een basis T/QRS-stijging zien die uren kan 
doorgaan met een zeer trage toename van T/QRS. Het komt 
echter vaker voor dat we een stijging waarnemen die zich bin-
nen een paar minuten voordoet maar dan persistent wordt. 
Sommige gezonde foetus tonen in hun reactie op de stress en 
de inspanningen van de bevalling een stijging in basis T/QRS 
met een normaal, reactief CTG.

Bifasische ST
STAN® identificeert automatisch een abnormaal ST-segment. 
Deze abnormaliteiten worden bifasische ST’s genoemd en 
zij worden verdeeld in drie klassen, afhankelijk van de mate 
waarin het ST-segment afwijkt van de norm. Klasse 1 is een 
omlaaghellend ST-segment boven de basislijn, klasse 2 is 
een ST-segment dat de basislijn oversteekt en klasse 3 komt 
overeen met een situatie waarin het volledige ST-segment zich 
onder de basislijn bevindt. Klasse 2 en 3 wijzen op een abnor-
maliteit, die bij herhaling significant wordt. Het logboek toont 
het tijdstip waarop het gebeurde en de tekst “bifasische ST” 
wordt geprint.

In het geval van bifasische ST klasse 1 zijn geen interventies 
nodig, terwijl herhaalde episodes van bifasische ST klasse 2 en 
3 altijd gezien moeten worden als een teken van abnormaliteit. 

T/QRS 0.09 T/QRS 0.08 T/QRS 0.09 T/QRS 0.09

Normale ST

Een preterminaal
CTG met een normale 

ST bij preterminale
asfyxie
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Ze wijzen op een situatie waarin het hart van de foetus geen 
tijd heeft gehad te reageren of te handelen op hypoxie of niet 
de capaciteit heeft om te reageren. Ze doen zich ook voor bij 
infecties en misvormingen aan het hart. De premature foetus 
schijnt tijdens de bevalling vaker bifasische ST’s te tonen.

Speciale ECG’s
De gemiddelde ECG-golfvorm moet altijd aan het begin van 
de registratie worden onderzocht. Wanneer er een schedelelek-
trode is geplaatst bij een stuitligging, wordt het ECG onder-
steboven opgenomen en ziet men een ECG-golfvorm met een 
negatieve P-golf en negatieve ST. Het STAN® system bevat uit 
een speciale functie waarbij het ECG wordt omgekeerd bij een 
stuitbevalling, waardoor een standaard ST-analyse mogelijk is. 

Wanneer de schedelelektrode is aangebracht op de cervix 
of op een dode foetus, bestaat het gevaar dat het ECG van de 
moeder wordt geregistreerd. Deze ECG-golfvorm zal er anders 
uitzien. Hij zal geen P-golf tonen en het QRS-complex zal bre-
der zijn en samenvallen met de pols van de moeder.

Slechte signaalkwaliteit
Voor ST-analyse is een goede signaalkwaliteit noodzakelijk. 
Wanneer de schedelelektrode is aangebracht door de vliezen 
of wanneer de elektrode de cervix of de vaginawand raakt, 
kunnen er signaalstoringen zijn. Bij een slechte signaalkwa-
liteit zullen ST-gebeurtenissen niet worden waargenomen. 
Het systeem identificeert automatisch slechte signaalkwaliteit 
en geeft de gebruiker het bericht “controleer elektrode”. Het 
tijdstip waarop het signaal slecht wordt en waarop de signa-

alkwaliteit is hersteld wordt in het logboek getoond. 
Wanneer er een hiaat is tussen opeenvolgende T/QRS-

registraties worden er geen automatische beoordelingen van 
ST-golfvormen uitgevoerd. De op scherm en papier getoonde 
T/QRS-ratio’s zijn echter accuraat en het interpreteren van de 
gegevens moet dan met de hand worden gedaan. Het is ver-
standig de situatie te verbeteren door een nieuwe schedel- of 
huidelektrode aan te brengen in plaats van tijd en energie te 
verspillen met het proberen slechte signaalkwaliteitsgegevens te 
interpreteren.

STAN® vereenvoudigde klinische richtlijnen
Het doel van het STAN® systeem is het verschaffen van door-
lopende informatie over het vermogen van de foetus te reageren 
op de stress en de inspanningen van de bevalling. De specifieke 
ST-informatie moet samen met het CTG worden gebruikt. 
In principe vertelt een normaal reactief CTG-patroon ons dat 
de foetus de situatie volledig onder controle heeft. Wanneer er 

T/QRS 0.05 T/QRS 0.15 T/QRS 0.24
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Er is een risico dat het maternale ECG wordt geregistreerd
wanneer de schedelelectrode op de baarmoederhals is geplaatst. 
Deze situatie kan gemakkelijk worden geïdentificeerd, omdat
het gemiddelde maternale ECG-complex geen P-golf zal tonen.

Maternaal ECG



CTG-veranderingen zijn, biedt ST-golfvormanalyse gedetail-
leerde informatie over de ernst van de stress en de klinische 
richtlijnen bieden aanbevelingen voor klinische actie. Deze 
richtlijnen gelden alleen voor een voldragen foetus; dat wil zeg-
gen voor een zwangerschapsduur van meer dan 36 weken.

Wanneer de richtlijnen een nadelige situatie aangeven, is het 
noodzakelijk op te treden. In de meeste gevallen is operatief 
ingrijpen raadzaam. Wanneer er echter een goede reden kan 
worden gegeven voor foetale nood, zoals overstimulatie of 
maternale hypotensie, dienen deze oorzaken natuurlijk eerst 
aangepakt te worden. Tijdens de uitdrijving houdt ingrijpen 
altijd een onmiddellijke operatieve baring in.

Een volkomen normaal CTG betekent dat de foetus de 
situatie onder controle heeft en we bepaalde ST-veranderingen 
kunnen accepteren. Vooral een gezonde foetus kan reageren 
met stimulusrespons waarin een stijging van de T/QRS-ratio, 
die zo’n 20 tot 30 minuten duurt te zien zou zijn. Dit is een 
teken van gezondheid en toont dat de foetus in staat is te rea-
geren en handelen.

Wanneer er een suboptimaal CTG-patroon en een episodische 
T/QRS-stijging van meer dan 0,15 is, is interventie geïndiceerd. 
Bij een langduriger verhoogde T/QRS-ratio is een basis T/QRS-
stijging samen met een suboptimaal CTG, en niet zozeer ST-
verandering te verwachten, omdat men nu persisterende nood 
kan observeren. De grenswaarde is 0,10 voor een basis T/QRS-
stijging. Bij een verandering in basis T/QRS van deze soort 
tijdens de uitdrijving met actief persen moet de geboorte altijd 
onmiddellijk plaatsvinden. Een interventie is ook nodig wanneer 
er bifasische ST-veranderingen optreden in combinatie met een 
suboptimaal CTG. Deze bifasische ST-golfvormveranderingen 
worden significant wanneer ze langer dan vijf minuten aaneen 
hebben geduurd of wanneer er herhaalde episodes zijn van 
gegroepeerde bifasische ST klasse 2 of 3.

Wanneer het CTG abnormaal wordt, is de grenswaarde voor 
een verandering in T/QRS verlaagd. Interventie is nodig wan-
neer er een episodische T/QRS-stijging van meer dan 0,10 of 
een basis T/QRS-stijging van meer dan 0,05 is. Bij een abnor-
maal CTG in combinatie met bifasische ST’s die langer dan 
twee minuten duren, of bij herhaalde episodes van bifasische 
ST klasse 2 of 3 is interventie noodzakelijk.

Een preterminaal CTG moet altijd resulteren in interventie, 
ongeacht de ST.

ST-golfvormanalyse is gebaseerd op ons vermogen verande-
ringen in het foetale elektrocardiogram, zoals een stijging in 
T/QRS-ratio of het optreden van bifasische ST’s te registreren. 
Het is daarom belangrijk dat de registratie start vóór de foe-
tus al zijn hulpbronnen heeft gebruikt. Tijdens de uitdrijving 
weten we dat hypoxie snel kan optreden. Wanneer u dus 
besluit alleen de uitdrijving te bewaken, is het raadzaam dat de 
STAN® registratie start aan het einde van de ontsluiting.
Bovendien heeft het logboek, wanneer het STAN®-systeem is 
gestart, 20 minuten nodig alvorens het de basis kan identifice-
ren vanwaar komende veranderingen kunnen worden geïden-
tificeerd.

Een abnormaal CTG-patroon zou tijdens de uitdrijving 
alleen gedurende een maximum van 90 minuten aanwezig 
mogen zijn. Na deze periode weten we dat de foetale zuur-
base-buffers in zoverre gebruikt kunnen zijn dat succesvolle 
behandeling van acute hypoxie niet mogelijk is.

Foetale verdediging
Het vermogen van de foetus hypoxie te verwerken hangt af 
van verschillende factoren. Dit vermogen is optimaal wanneer 
de foetus niet eerder aan stress is blootgesteld. De reactie hangt 
ook af van de ernst van de hypoxie, de snelheid waarmee het 
verschijnt en de duur. Een gezonde aan zuurstofgebrek bloot-
gestelde foetus reageert krachtig en in de beginfase kan men 
een duidelijke episodische T/QRS-stijging waarnemen.

Een aan langduriger stress blootgestelde foetus zal mogelijk niet 
met dezelfde kracht reageren. Bifasische ST kan de eerste reactie 
zijn met of zonder een stijging in basis T/QRS. Het laatste kan 
zich ook zelfstandig voordoen. Een foetus die lijdt aan langdurige 
stress kan uitsluitend bifasische ST-veranderingen tonen en dan 
is zelfs een lichte T/QRS-stijging met continue en progressieve 
CTG-abnormaliteiten een teken van significante hypoxie.

Wanneer een foetus is blootgesteld aan hypoxie en reageert 
met ST-intervalveranderingen, is de reactie in het begin gewoon-
lijk meer uitgesproken en de reactie is later mogelijk minder 
duidelijk wanneer de hypoxie doorzet en de foetus er meer 
onder begint te lijden. Het optreden van minder uitgesproken 
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STAN® vereenvoudigde klinische richtlijnen

Deze richtlijnen zijn van toepassing op een voldragen zwangerschap van 36 volledige weken of meer.
Ze geven situaties aan waarin interventie nodig is. Dit betekent de baring termineren of een oorzaak

van foetale nood zoals overstimulatie of maternale hypotensie opheffen. Tijdens de uitdrijving
met actief persen, wordt onmiddellijk termineren aanbevolen.

Wanneer er een abnormaal CTG en een normale ST is tijdens de uitdrijving,
kunt u 90 minuten wachten alvorens in te grijpen. Bij het starten en wanneer er een slechte signaalkwaliteit 

is met onderbroken T/QRS-ratio, is handmatige gegevensanalyse nodig.

Episodische T/QRS- stijging • >0,15 • >0,10

• Onmiddellijk
  terminerenBasis T/QRS-stijging • >0,10 • >0,05

Bifasische ST
• Continue >5 min
  of 3 episodes

• Continue >2 min
  of 2 episodes

ST Suboptimaal CTG Abnormaal CTG Preterminaal CTG
CTG 



ST-veranderingen of zelfs de verdwijning van ST-verande-
ringen mag niet worden geïnterpreteerd als een teken van 
herstel van de foetus. Het doel van de STAN®-registratie en de 
richtlijnen is het identificeren van een foetus die niet normaal 
reageert op de stress van de bevalling.

We kunnen ook een situatie hebben waarin een aan langdurige 
stress blootgestelde foetus besluit ermee “op te houden” en een 
“winterslaap” te gaan houden. Door de verminderde zuurstof- en 
voedselvoorziening zal de foetus zijn metabole behoeften zoveel 
mogelijk verminderen, wat betekent dat zelfs het hart van de 
foetus zijn activiteit op een laag pitje zet. In een dergelijke situatie 
is het niet zeker dat ST-veranderingen naar voren komen, maar 
foetale hartslagvariabiliteit en reactiviteit is gelukkig verdwenen 
en men kan een preterminaal CTG-patroon waarnemen.

MBO en schedel-pH
Foetale schedel-pH, ofwel het micro bloed onderzoek wordt 
gezien als een waardevol hulpmiddel voor het beoordelen van 
de conditie van het kind tijdens de bevalling in combinatie 
met het CTG. Voor de techniek van het verkrijgen van het 
MBO is breken van de vliezen nodig en een ontsluitingsope-
ning van tenminste twee centimeter. Er wordt een amnioscoop 
ingebracht waardoor ongehinderde toegang mogelijk is tot het 
voorliggende deel van de foetus, er wordt een kleine incisie in 
de huid gemaakt en er wordt een druppel bloed opgevangen in 
een capillair buisje. Moderne bloedgasmachines maken volle-
dige zuur base-bepalingen van een capillair monster mogelijk.

Wat zijn de voordelen en nadelen van het MBO? De kans is 
altijd aanwezig dat het monster is besmet met vruchtwater of 
bloed van de moeder en het contact tussen de druppel bloed 
en de lucht veroorzaakt onmiddellijk een daling van de kooldi-
oxide en verhindert de berekening van metabole acidose. 

De schedel-pH is echter een sterkere parameter dan de 
pCO2, die wordt aanbevolen wanneer er twijfel bestaat over de 
conditie van de foetus en er problemen zijn met het interpre-
teren van het CTG. De ontwikkeling van STAN® biedt ons 
nieuwe en ononderbroken informatie over de conditie van de 
baby en het lijkt de moeite waard om de mogelijkheden van 
het MBO opnieuw te analyseren. 

Naast uitsluitend het bieden van onmiddelijke informatie 
zijn er andere beperkingen op de door een MBO verkre-

gen informatie. Het monster wordt verkregen uit bloed dat 
oorspronkelijk uit de perifere weefsels komt. Hierdoor is het 
monster moeilijker te interpreteren in verband met de snelle 
accumulatie van kooldioxide die zich voordoet bij een vermin-
dering van niet alleen de foetaal-placentaire doorbloeding maar 
ook als gevolg van een verminderde perifere doorbloeding. Een 
dergelijke vermindering houdt verband met alle door de ner-
vus vagus gemedieerde deceleraties en er vindt een plaatselijk 
gegenereerde accumulatie van kooldioxide en respiratoire aci-
demie plaats. Pas later kunnen we verwachten dat respiratoire 
acidemie het foetale bloed in het algemeen beïnvloedt.

Het voordeel van de schedel-pH is dat dit objectieve infor-
matie is die klinisch gebruikt zou kunnen worden. Bij gebruik 
van dergelijke informatie dient men echter te beseffen dat de 
schedel-pH slechts momentinformatie biedt uit weefsel met 
lage prioriteit. Bovendien bestaat het gevaar dat, in geval van 
een normale pH, we ervan uit zouden gaan dat de foetale situ-
atie onder controle is, ondanks de CTG- en ST-veranderingen. 
Een bloed-pH op zich wordt altijd gedomineerd door de respi-

Foetale verdediging
Wanneer de foetus is blootgesteld aan persisterende hypoxie, zullen 
de ST-veranderingen in het begin het duidelijkst zijn en zouden we 
later zogenaamd ‘herstel’ verwachten omdat het foetale vermogen 
reacties in stand te houden na verloop van tijd zal afnemen.

twee uur 
later
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Wijzigingen in mmyocardiale energierijke substraten tijdens
hypoxie bij de voldragen lamfoetus
De tekening toont de observaties gemaakt toen seriële biopsies van
werkende foetale schapenharten werden geanalyseerd op hun gehalte
aan energierijke substraten. Het foetale ECG was gescoord met behulp
van zowel de T/QRS-ration als een csoresysteem waar klasse I-III biphasi-
sche/negative ST-veranderingen identificeerde, klasse IV-V; een pro-
gressieve toename van T-amplitude en klasse VI; een afname van T-
amplitude. In de laatste situatie waren de voorraden van myocardiaal
glycogeen en energierijke fosfaten uitgeput. WIj willen u erop wijzen dat
myocardiaal lactaat sneller wordt opgehoopt dan plasmalactaat.



ratoire component. Er ontstaat metabole 
acidose in de weefsels en er is tijd nodig 
voor transport van vrije waterstofionen  
uit de weefsels naar het bloedcompar-
timent. In de beginfasen van metabole 
acidose kunnen we verwachten dat een 
schedel-pH zich in het normale bereik  
bevindt. Indien de STAN-richtlijnen op 
de noodzaak van een interventie wijzen, 
kan een beslissing om MBO uit te voeren 
de klinische actie vertragen, in het bijzon-
der tijdens de fase van uitdrijving wanneer 
urgent handelen vereist is.

Bewaking
De basisregels voor foetale bewaking met 
STAN® zijn als volgt:
• De klinische richtlijnen moeten alleen
 worden gebruikt bij het bewaken van 
 een voldragen foetus; dat wil zeggen,
 bij een zwangerschap die meer dan 36
 volle weken duurt. Het verschil zit in
 zijn reactievermogen. De onvoldragen
 foetus is bijvoorbeeld door het ontbre-
 ken van een myocardiaal enzym min-
 der goed in staat zijn glycogeenvoor-
 raad aan te spreken.
• Een goede signaalkwaliteit is nood-
 zakelijk om een nauwkeurige beoorde-
 ling te maken van de conditie van de
 foetus en bij een slechte signaalkwali-
 teit dienen de nodige maatregelen
 genomen te worden.
• Het is belangrijk te weten dat interven-
 tie moet plaatsvinden wanneer de
 informatie over de foetus voldoende is.
 Een preterminaal CTG met het volle-
 dig ontbreken van variabiliteit en reac-
 tiviteit is zeer abnormaal en er is geen
 verdere informatie nodig voor klinische
 interventie.
Wanneer het CTG+ST aangeeft dat de 
baby wordt blootgesteld aan significante 
hypoxie, dient de bevalling binnen 20 
minu-ten te worden getermineerd om metabo-
le acido-se te voorkomen. Wanneer de beslissing 
is genomen een operatieve ingreep uit te voeren, 
is het raadzaam de schedelelektrode te laten zitten 
zodat de controle gehandhaafd wordt.
Foetale bewaking mag niet geïsoleerd plaatsvinden. De verk-
regen gegevens dienen gecombineerd te worden met andere 
factoren zoals: 
• klinische anamnese 
• verloop van de bevalling 
• intensiteit van contracties
• CTG-patroon
• het optreden of ontbreken van ST-veranderingen verkregen
 door ST-analyse 
• de tijdsfactor 
Aan al deze parameters moet aandacht worden besteed bij het 
beoordelen van de toestand van de foetus.

Over de kwestie wanneer een foetus bewaakt moet worden 
tijdens de bevalling is men het nog niet eens.

Ononderbroken registratie gedurende de bevalling is alleen 
noodzakelijk bij een klein aantal baby’s. Bij abnormaliteiten 
zoals meconium of traag verloop is verdere informatie nood-
zakelijk en wordt een schedelelektrode aanbevolen. Wanneer 
er geneesmiddelen worden toegediend is er ook behoefte aan 
verdere informatie. Verreweg het grootste risico ontstaat tijdens 
actief persen tijdens de uitdrijving. De foetus wordt blootgest-
eld aan intense krachten naarmate de contracties toenemen in 
sterkte en frequentie. De uitdrijving moet altijd worden gezien 
als een zeer riskante situatie waarbij ononderbroken bewaking 
noodzakelijk is. Een STAN®-registratie mag niet later starten 
dan aan het einde van de ontsluiting en moet gedurende de 
gehele uitdrijving voortduren.                                            
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ST-veranderingen tijdens hypoxie bij de normale caviafoetus
en caviafoetus met groei-achterstand

ECG-patronen geregistreerd bij normale caviafoetus en caviafoetus met 
groei-achterstand voor en tijdens hypoxie (gegevens van C. Widmark).
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Wat willen we weten?
Foetale bewaking tijdens de bevalling wordt gebruikt voor 
het identificeren van foetale hypoxie. Na de geboorte van het 
kind moeten we weten in welke mate de baby heeft geleden. 
Tegelijkertijd moeten we weten of een volgende interventie 
nodig is tijdens de neonatale periode, zoals verdere bewaking 
of specifieke behandeling.
De belangrijkste punten met betrekking tot hypoxie zijn als 
volgt:
• Hoe duidelijk was het?
• Hoe lang heeft het geduurd?
• Zijn er redenen om aan te nemen dat de baby extra hulp
 nodig heeft ter ondersteuning van neonatale adaptatie?

Beoordelingsmethoden
De methoden die wij gebruiken om de conditie van het kind 
te beoordelen zijn Apgar-scores, zuur-base-analyse van navel-
strengbloed en het optreden van neonatale complicaties. De 
combinatie van deze parameters stelt ons in staat de conditie 
van het kind te beoordelen en de noodzakelijke stappen te 
ondernemen.

Apgar-scores
Virginia Apgar heeft het Apgar-scoresysteem in 1953 ont-
wikkeld. Het oorspronkelijke doel was te beoordelen hoe 
verschillende aan de moeder toegediende anaesthetica de 
conditie van het kind bij de geboorte zouden beïnvloeden. 
Het doel was niet de scores te gebruiken voor het beoordelen 
van de mate van asfyxie. Het scoresysteem is gebaseerd op vijf 
parameters: hartfrequentie, ademhaling, huidkleur, spiertonus 
en prikkelbaarheid. Aan elke parameter kan een score worden 
gegeven van 0 tot 2 en de maximumscore is 10. Het kind 
moet gescoord worden wanneer het 1, 5 en 10 minuten oud is.

Er bestaat een verband tussen asfyxie en lage Apgar-scores, 
maar de meeste baby’s die worden geboren met lage Apgar-
scores lijden niet aan asfyxie. Buiten asfyxie zijn er veel andere 
redenen voor lage Apgar-scores, zoals onvoldragenheid, trauma 
als gevolg van de bevalling, geneesmiddelen, infecties, het acti-
veren van reflexen door middel van manipulatie van de bovens-
te luchtwegen, meconiumaspiratie of kooldioxide-narcose.

Zuur-base
De fysiologie van zuur-base
Het optreden van metabole acidose of respiratoire acidemie 
is het resultaat van een verminderde placentaire doorbloeding 
met een reductie in gasuitwisseling. Respiratoire acidemie 
wordt veroorzaakt door een verminderd transport van kool-
dioxide van de foetus naar de moeder. Kooldioxide wordt in 
grote hoeveelheden geproduceerd in de cellulaire energiepro-
ducerende metabole processen en om kooldioxide-accumulatie 
te voorkomen is een ononderbroken placentaire doorbloeding 
noodzakelijk. Wanneer accumulatie optreedt vormt kooldioxi-
de waterstofionen, waarvan sommige vrijkomen en respiratoire 
acidemie veroorzaken met een snelle daling van de pH.

Een reductie in zuurstofverzadiging, wat het andere resultaat 
is van een afgenomen placentaire gasuitwisseling, heeft totaal 
andere gevolgen dan kooldioxide-accumulatie. Een verminderde 
foetale oxygenatie met hypoxie betekent dat de foetus reageert 
met anaëroob metabolisme. Dit vindt plaats in de weefsels en 
er wordt melkzuur geproduceerd. Dit wordt gesplitst in lactaat 
en waterstofionen, waarvan sommige vrijkomen en metabole 
acidose veroorzaken met een daling van de pH.

Respiratoire acidemie en metabole acidose hebben een ver-
schillende oorsprong en hebben een andere betekenis voor 
de foetus. Respiratoire acidemie behoort bij een normale 
geboorte; het komt snel opzetten en verdwijnt snel met de 
eerste ademhaling. Zeer hoge kooldioxideconcentraties kunnen 
de eerste ademhaling uitstellen. Het huilen van het kind is het 
enige dat nodig is en het kooldioxideniveau daalt snel omdat 
kooldioxide verdwijnt met de eerste ademhaling van het kind.

Metabole acidose brengt het risico met zich mee dat de 
weefsels worden aangetast. Metabole acidose heeft tijd nodig 
om zich te ontwikkelen en het blijft langer. Er is een additief 
effect, wat betekent dat herhaalde episodes bij elkaar gevoegd 
kunnen worden, waardoor een verkleining van de veiligheids-
marges ontstaat met een gereduceerde buffercapaciteit.

Laten we eens kijken naar de ontwikkeling van respiratoire 
acidemie. De algemene oorzaak is een vermindering van de 
foetaalplacentaire doorbloeding. Dit wordt meestal veroorzaakt 
door compressie van de navelstrengvene. In het begin is er 
altijd voldoende zuurstof en glucose voor gebruik bij normaal 
metabolisme, met andere woorden, aëroob metabolisme. Naast 
energie wordt er ook kooldioxide en water geproduceerd. Als 
gevolg van de verminderde doorbloeding hopen deze afval-
producten zich op in het bloed. Kooldioxide en water worden 
zeer snel omgezet in waterstof- en bicarbonaationen. De water-
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Mechanismen achter respiratoire acidemie en metabole acidose
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stofionen worden gebonden door hemoglobine. Normaal is 
er voldoende bindingscapaciteit, maar als gevolg van de trage 
doorbloeding is er een gebrek aan hemoglobinebuffercapaciteit 
en komen er vrije waterstofionen in het plasma, waardoor een 
daling van de pH ontstaat. Tegelijkertijd worden bicarbonaa-
tionen geproduceerd. Ze verplaatsen zich van het bloed naar 
het weefsel, waar ze dienst doen als extra buffer en de foetus 
beschermen tegen metabole acidose.

Metabole acidose onstaat wanneer er onvoldoende zuurstof 
beschikbaar is voor de weefsels. De cellen reageren nu met 
anaëroob metabolisme waarbij glucose en glycogeen worden 
gebruikt. Tegelijkertijd wordt er energie geproduceerd en mel-
kzuur gegenereerd als afvalproduct. Melkzuur wordt gesplitst 
in waterstofionen en lactaat. De meeste waterstofionen wor-
den in de weefsels gebufferd, maar sommige passeren naar 
de bloedbaan en kunnen een daling van de pH veroorzaken. 
Metabole acidose wordt natuurlijk gegenereerd in de weefsels 
en de meeste vrije waterstofionen bestaan buiten de bloedbaan 
in de weefsels waarin ze zijn geproduceerd.

Metabole acidose betekent dat de foetus een deel van zijn 
hulpbronnen heeft gebruikt en er bestaat een potentieel gevaar 
dat de energieproducerende processen in de cel worden versto-
ord. Metabole acidose vormt daarom een relevantere dreiging 
dan respiratoire acidemie. Er wordt veel meer van het kind 
gevergd wanneer het te maken krijgt met metabole acidose en 
we weten dat het neonatale adaptatieproces kan worden aang-
etast.

Perifere en centrale metabole acidose
Hypoxie veroorzaakt een redistributie van de circulatie vanaf 
perifere naar centrale organen. Als gevolg van de duidelijke 
reductie in perifere doorbloeding, moeten deze weefsels 
anaëroob metabolisme gebruiken. Dan ontstaat perifere meta-
bole acidose. Dit type reactie komt veel voor tijdens een nor-
male bevalling en men merkt een middelmatige stijging van 
base-deficit op.

Naarmate de hypoxie ernstiger wordt en langer gaat duren 
kunnen de centrale organen met hoge prioriteit zoals het hart, 
de hersenen en de bijnieren, worden beïnvloed. Alleen onder 
deze omstandigheden van centrale metabole acidose loopt de 
foetus het risico van hypoxische schade.

Bloedmonsters uit de navelstreng
Voor de gasanalyse van navelstrengbloed zijn nauwkeurige 
monsternemingstechnieken nodig. Onmiddellijk afklemmen 
van de navelstreng is uiterst belangrijk. Wanneer het kind 
voor het eerst ademhaalt, nemen de longen snel de functie 
van de placenta over en neemt de kooldioxideconcentratie in 
het bloed van de baby snel af. Wanneer dit gebeurt is het niet 
mogelijk de mate van metabole acidose te berekenen. 

In welke mate zou snel afklemmen van invloed zijn op de 
conditie van de voldragen neonaat? In wezen is het bloed van 
de baby dat van de baby en behoort het placentaire bloed 
bij de placenta. Het is misschien helemaal niet goed voor de 
baby om extra bloed te krijgen, eerder het tegendeel. Het is 
algemeen bekend dat een extra bloedvolume de neonatale 
adaptatie negatief beïnvloedt en de belangrijkste symptomen 
in verband met laat afklemmen zijn als volgt.
• Knorren tijdens de eerste twee uur.
• Een risico voor het centrale zenuwstelsel dat wordt beïnvloed
 door vertraagde longadaptatie en een risico van hartfalen
 wanneer het veneuze hematocriet hoger is dan 65%.
• Hyperbilirubinemie.

• Vertraagde oxygenatie en kooldioxideretentie bij het bij de
 geboorte hypoxische kind. 
Bovendien lijdt de pasgeboren baby al aan een volume-overbe-
lasting, wat wordt weergegeven door het snelle gewichtsverlies, 
dat zich voordoet tijdens de eerste neonatale dagen.

Er zijn dus geen medische redenen om de navelstreng niet 
af te klemmen ten tijde van de geboorte van de voldragen 
zuigeling. Het afklemmen vindt plaats zodat tenminste 10 
cm van de navelstreng wordt afgedicht en gereserveerd voor 
het vervolgens nemen van een monster en het uitvoeren van 
een bloedgasanalyse. De navelstreng kan gedurende korte tijd 
op kamertemperatuur worden bewaard maar het is raadzaam 
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De pH geeft een indicatie van de concentratie van vrije waterstofionen 
in het bloed. Deze grafiek toont het verband tussen de pH en de vrije 
waterstofionenconcentratie. Dit is een logaritmische relatie, wat bete-
kent dat, wanneer er een daling is in pH op een laag niveau, bijvoorbe-
eld, tussen 7,00 en 6,90, er twee keer zoveel vrije waterstofionen gege-
nereerd zijn in vergelijking met een pH-daling van 7,30 tot 7,20.
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het monster onmiddelijk te nemen en de bloedgasanalyse uit 
te voeren. Monsters moeten zowel van de arterie als van de 
vene worden genomen en de naald moet schuin worden inge-
bracht. 

BDecf (base-deficit)
De mate van metabole acidose, als berekend door het BDecf, 
geeft een schatting van de mate waarin de baby is blootgesteld 
aan hypoxie tijdens de bevalling.

Vrije waterstofionen zijn potentieel schadelijk voor de  
cel en de foetus probeert het aantal vrije waterstofionen 
zoveel mogelijk te verminderen. De meest efficiënte buf- 
fers zijn het hemoglobine in het bloed, proteïnen en bicar-
bonaationen in de weefsels en het bloed. Metabole acidose 
wordt gedefinieerd als een situatie waarin deze buffers zijn 
gebruikt en metabole acidose kan gekwantificeerd worden 
door het base-deficit in de extra-cellulaire vloeistof te bere-
kenen. Het base-deficit wordt altijd berekend aan de hand 
van metingen van pH en kooldioxide. Het base-deficit in  
de extra-cellulaire vloeistof wordt afgekort tot BDecf en 
geeft de hoeveelheid buffers aan in zowel het bloed als de 
weefsels die zijn gebruikt als gevolg van de noodzaak om 
waterstofionen te bufferen.

Helaas kunnen de algoritmen die in verschillende bloedgas-
machines worden gebruikt aanzienlijk verschillen en het kan 
moeilijk zijn om te beslissen of de base-deficitgegevens cor-
rect zijn berekend. Wanneer er ook maar enige twijfel bestaat, 
neem dan contact op met Neoventa Medical. Wanneer de 
verkeerde algoritmen worden gebruikt, wordt meer metabole 
acidose aangegeven.

Normale waarden
Het is belangrijk dat men de normale zuur-base-waarden 
kent die ten tijde van de geboorte vanuit de navelstreng 
kunnen worden geregistreerd. Een normale pH in de navel-
strengarterie ligt tussen de 7,05 en 7,38. De PCO2 in de 
navelstrengarterie ligt normaal tussen de 4,9 en 10,7 kPa, 
maar het kan veel hoger zijn, en het base-deficit in de navel-

strengarterie moet tussen de -2,5 en 10,0 mmol/l liggen.
Waarden uit de navelstrengvene tonen een hogere pH dan 

uit de arterie, normaal tussen de 7,17 en 7,48, en de PCO2 
moet lager zijn, tussen de 3,5 en 7,9 kPa, maar het base-deficit 
is ruwweg hetzelfde, tussen de -1 en 9,0 mmol/l.

Normaal zouden we dus duidelijke verschillen in arteriele 
en veneuze pH en PCO2 verwachten. Het BDecf moet ech-
ter hetzelfde zijn. Een arteriele pH <7,05 en een BDecf >10 
mmol/l wordt bij 2,5% van de bevolking geregistreerd.
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Buffers vangen vrije waterstofio-
nen. Deze buffers worden gebruikt 
in geval van metabole acidose. 
Dit kan worden geregistreerd als 
BDecf.

Er zijn verschillende studies die aantonen dat de navelstrengarte-
rie-pH moet dalen tot 7,05 en zelfs onder de 7,00 alvorens er sig-
nificante risico’s ontstaan. Zelfs bij zulke lage metingen ondervindt 
meer dan 60% van baby’s geen problemen in de neonatale periode 
(Goldaber et al). Wanneer een baby tijdens de bevalling is blootgest-
eld aan hypoxie met duidelijke metabole acidose, is het risico van 
lange termijn gevolgen zeer klein, op voorwaarde dat de baby goed 
door de neonatale periode komt.



Nauwkeurige zuur-base-analyse
Voor een nauwkeurige zuur-base-analyse van de navelstreng is 
onmiddellijk afklemmen noodzakelijk.

Zowel uit de navelstrengarterie als uit de vene moeten 
monsters worden genomen. Hier zijn verschillende redenen 
voor; ten eerste, om te bepalen dat het ene monster arterieel is 
en het andere veneus. Bovendien, kunnen we door de arteriële 
en veneuze monsters te vergelijken, zien of de hypoxie acuut of 
meer langdurig is geweest.

Hoe weten we of de monsters correct zijn en gegevens uit 
zowel de arterie als de vene bevatten? Dit wordt mogelijk 
gemaakt door naar de verschillen in pH en PCO2 te kijken. 
De pH moet in de arterie minstens 0,03 eenheden lager zijn 
en de PCO2 moet in de arterie minstens 1,0 kPa hoger zijn. 

Door het base-deficit in monsters uit de navelstrengarterie 
en vene te bestuderen wordt informatie verkregen over de duur 
van de hypoxie. Een hoog base-deficit in de arterie en een nor-
maal base-deficit in de vene wijzen op kortdurende hypoxie.

Bij een hoog base-deficit in zowel de arterie als de vene heeft 
de hypoxische episode langer geduurd en neemt het risico van 
hypoxische schade toe.

Wat is asfyxie?
Tot voor kort bestond er geen internationaal document waarop 
de criteria werden vermeld voor de diagnose van asfyxie tijdens 
de bevalling. 
De volgende essentiële criteria voor de diagnose van acute 
hypoxie tijdens de bevalling waardoor persistente hersenbe-

schading ontstaat zijn geïdentificeerd.
1. Aanwijzingen van metabole acidose in de navelstrengarterie
 of vroege neonatale bloedmonsters (pH <7,00 en base-
 deficit ≥12 mmol/l).
2. Vroege eerste symptomen van ernstige of matige neonatale
 encefalopathie bij voldragen zuigelingen.
3. Cerebrale parese van het spastische, quadriplegische of 
 dyskinetische type.

Andere criteria die gecombineerd wijzen op optreden tijdens 
de bevalling, maar op zich niet specifiek zijn, zijn als volgt. 
4. Een observatie van een hypoxische gebeurtenis die zich
 onmiddellijk voor of tijdens de bevalling voordoet.
5. Een plotselinge, snelle en voortdurende verslechtering van
 het foetale hartfrequentiepatroon, gewoonlijk na de hypoxische
 observatie terwijl het CTG-patroon voorheen normaal was.
6. Apgar-scores van 0-6 gedurende meer dan vijf minuten.
7. Vroege tekenen van multi-systeembetrokkenheid.
8. Vroege beeldvormende aanwijzingen van acute cerebrale
 abnormaliteit.
Alledrie de essentiële criteria moeten aanwezig zijn voor een 
gebeurtenis tijdens de bevalling om gezien te worden als oor-
zaak voor een cerebrale parese. Alleen aan de mate van meta-
bole acidose wordt de benodigde specificiteit toegekend voor 
het identifceren van een gebeurtenis tijdens de bevalling. Om 
zeker te stellen dat het hypoxische proces is begonnen bij de 
bevalling, moet aan alle criteria van vier tot acht zijn voldaan. 
Hun relatie tot hypoxie is op zich niet sterk en, in het geval 
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van een normale vijf-minuten Apgar is de waarschijnlijkheid 
van een hypoxische beschadiging tijdens de bevalling duidelijk 
verminderd.

Samenvatting
De vorige eeuw hebben we een buitengewone daling in zuige-
lingensterfte gezien in verband met zwangerschap en geboorte. 

De uitdaging van dit moment is deze trend vast te houden en 
nog verder te ontwikkelen. We kunnen veel leren door onze 
kennis uit te breiden over hoe de foetus reageert op de stress 
van de bevalling. Door middel van dit leerproces zal het risico 
dat een kind letsel oploopt aanzienlijk worden verlaagd en zal 
tegelijkertijd het aantal onnodige operatieve geboorten voor 
een niet geruststellende foetale status afnemen.                  
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