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Duiding SWEPIS-studie(1) 

Auteurs: Anna Seijmonsbergen-Schermers en Ank de Jonge, Midwifery Science, AVAG/ Amsterdam UMC 

Onderzoeksopzet 

Onderzoeksvraag: Is inleiden bij 41+0 tot 41+2 beter dan inleiden bij 42+0 tot 42+1 weken voor de perinatale 

uitkomsten in gezonde vrouwen met een laagrisico zwangerschap? 

Inclusiecriteria  

• 18 jaar en ouder 

• Begrip van verbale of geschreven informatie  

• Eenling zwangerschap 

• Hoofdligging 

• Zwanger tussen 40+6 en 41+1 (vastgesteld met echo in eerste of begin tweede trimester) 

Exclusiecriteria 

• Sectio of andere uteruschirurgie in voorgeschiedenis 

• Preëxistente en insulineafhankelijke zwangerschapsdiabetes 

• Zwangerschapshypertensie 

• Bekende oligohydramnion 

• SGA  

• Gediagnosticeerde foetale afwijkingen 

• Contra-indicatie voor vaginale bevalling 

• Andere maternale condities die de voortgang van de zwangerschap tot 42 weken beïnvloeden 

Randomisatie vond plaats tussen 40+6 en 41+1 weken  

Interventiegroep: inleiding binnen 24 uur na randomisatie, op z’n vroegst bij 41+0 weken. 

Controlegroep: inleiding bij 42+0 tot 42+1 weken.  

Inleiding: Amniotomie bij Bishop score ≥6 voor nulliparae en ≥5 voor multiparae, met na 1-2 uur starten met 

oxytocine als geen spontane regelmatige contracties aanwezig waren. Lagere Bishop-score of caput 

onvoldoende ingedaald: rijping met Foley-katheter, prostaglandine E1 of prostaglandine E2. 

Uitkomstmaten 

Primair: samengestelde uitkomstmaat van: IUVD, neonatale sterfte tot 27 dagen, AS <7, pH <7.00 of <7.05 en 

zuurbase >12 mmol/L, hypoxisch ischemische encefalopathie graad 1-2, intracraniële bloeding, convulsies, 

meconiumaspiratiesyndroom, mechanische ventilatie binnen 72 uur of obstetrische plexus brachialis laesie. 

Studiegrootte: Om primaire uitkomst te verminderen van 2,7% naar 1,8% zouden 5019 vrouwen in iedere 

groep nodig zijn. 
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Resultaten 

Nog voordat het benodigde aantal mensen was geïncludeerd, was er een significant verschil (p=0.03) in 

perinatale sterfte tussen de twee groepen. Geen sterfte trad op in de interventiegroep, maar wel zes in de 

controlegroep (vijf IUVD’s en één vroege neonatale sterfte). 

 Inleiding bij 41 weken 
 

Inleiding bij 42 weken p-waarde 

Totaal 
 

1381 1379  

Spontane start bevalling 
voorafgaand aan geplande 
inleiding 

14% 67%  

Rijping van de baarmoeder 
in de groep vrouwen die was 
ingeleid 

77% 74%  

Mediane 
zwangerschapsduur bij 
geboorte 

289 dagen (41+2) 292 dagen (41+5)  

Epidurale anaesthesie 53% 49% 0,03 

Meconiumhoudend 
vruchtwater 

19% 28% <0,001 

Samengestelde primaire 
uitkomstmaat 

2,4% 2,2% 0,90 

Perinatale mortaliteit 0 
 

0% 6 
 

0,4% 0,03 

IUVD 0 0% 5 0,4% 0,06 

Neonatale mortaliteit 0 
 

0% 1 0,1% 1,00 

Neonatale morbiditeit 33 2,4% 26 1,9% 0,43 

Opname NICU 55 4,0% 82 6,0% 0,02 

Icterus waarvoor 
behandeling 

16 1,2% 32 2,3% 0,03 

Macrosomie (≥4.500 g) 68 4,9% 114 8,3% <0,001 

Large for gestational age > 
P95 

21 1,5% 26 1,9% 0.55 

Endometritis 18 1,3% 6 0,4% 0,02 

Pre-eclampsie, PIH, 
eclampsie 

19 1,4% 42 3,0% 0,004 

 

Beschouwing 

De SWEPIS-studie is een goed en groot opgezet gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd in veertien 

ziekenhuizen in Zweden naar inleiden bij 41+0 tot 41+2 versus inleiden bij 42+0 tot 42+1 weken. Het onderzoek 

werd voortijdig stopgezet in verband met een significant hoger aantal perinatale sterftegevallen in de 

controlegroep. In plaats van de geplande 10.038 vrouwen werden er 2.760 vrouwen geïncludeerd. In de 

interventiegroep overleden er geen kinderen. In de controlegroep traden er vijf intra-uteriene sterftes op en 
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één vroege neonatale sterfte. Alle sterftegevallen vonden plaats onder nulliparae in ziekenhuizen buiten de 

provincie Stockholm. 

Bepaling à terme datum 

In Zweden wordt maar 1 echo vergoed die routinematig wordt aangeboden, namelijk rond 18 weken. Bij deze 

echo wordt de à terme datum vastgesteld en de SEO uitgevoerd. In Nederland wordt de à terme datum rond 

10 weken bepaald en dit is nauwkeuriger(2). Het is daarom mogelijk dat vrouwen in de SWEPIS studie verder of 

minder ver zwanger geweest zouden zijn als een vroege echo was aangeboden.  

Controles tussen 41 en 42 weken 

De sterftegevallen vonden plaats in een selectieve groep (nulliparae buiten de provincie Stockholm) waarin de 

incidentie van perinatale sterfte meer dan 1% was. Het is onduidelijk wat de oorzaken waren van deze 

sterftegevallen en of de onderliggende problematiek tijdig gediagnosticeerd had kunnen worden. Het aantal 

zwangerschapscontroles tussen 41 en 42 weken was aanzienlijk lager dan in Nederland. In de meeste centra 

kregen vrouwen alleen een reguliere prenatale controle bij 41 weken. In de regio Stockholm werd ook een 

echo gemaakt bij 41 weken, in de andere regio’s niet. In Nederland worden vrouwen tussen 41 en 42 weken 

vaker gecontroleerd, door kleinschalige verloskundigenpraktijken die meer continuïteit van zorg bieden dan in 

Zweden. Hierdoor kunnen vroegtijdige symptomen van problematiek eerder herkend worden. In de 

Nederlandse INDEX-studie werd ook het effect van inleiden bij 41 versus 42 weken onderzocht (3). In deze 

studie was de perinatale sterfte veel lager in de controlegroep (0,2% versus 0,4%); het aantal geïndiceerde 

inleidingen in verband met de maternale of foetale conditie tussen 41 en 42 weken was hoger (25,3% versus 

12,2%) vergeleken met de SWEPIS-studie. De risicoselectie en controles tussen 41 en 42 weken lijken dus te 

leiden tot betere uitkomsten in Nederland dan in Zweden. Om naast die betere controle routinematig alle 

vrouwen te gaan inleiden zal waarschijnlijk veel minder opleveren dan in de Zweedse studie.  

Perinatale morbiditeit 

Ondanks de goede opzet en uitvoering van de SWEPIS-studie, wordt de studie gelimiteerd door het vroegtijdig 

stopzetten van de studie in verband met een hoger aantal sterftes in de controlegroep. Hierdoor werd de 

benodigde grootte van de studiepopulatie voor het aantonen van een eventueel significant verschil in de 

samengestelde uitkomstmaat niet behaald.  

Sterftecijfers in perspectief 

Het belangrijkste voordeel van een inleiding is het voorkomen van intra-uteriene sterfte. Het laten geboren 

worden van het kind voorkomt een intra-uteriene sterfte bij een latere zwangerschapsduur. Daarbij is het 

belangrijk om het risico op sterfte in perspectief te plaatsen, omdat dit risico laag is en een inleiding niet alle 

gevallen van intra-uteriene sterfte zal voorkomen, zoals te zien is in onderstaande populatiediagrammen. Voor 

de INDEX-studie laten we de uitkomst met een Apgar score onder 4 in plaats van 7 zien omdat dit meer 

samenhangt met lange termijn gevolgen. Het risico op sterfte in de SWEPIS-studie was aanzienlijk hoger dan in 

de Nederlandse INDEX-studie en in de Nederlandse nationale registratiedata van Perined. Bij het 

populatiediagram voor sterfte moet de aantekening gemaakt worden dat dit verschil niet statistisch significant 

was en dat de INDEX niet opgezet was om een verschil in sterfte te kunnen aantonen. De cijfers laten wel zien 

dat het aantal sterftes aanzienlijk lager was dan in de SWEPIS-studie. 
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De incidentie intra-uteriene sterfte voor vrouwen die nog zwanger zijn in de betreffende zwangerschapsweek is 

te zien in onderstaande tabel met Perined-data van 2012 tot 2016 (4). De noemer van de sterfte per week is 

het aantal zwangeren dat aan het begin van die zwangerschapsweek nog zwanger is. De incidentie stijgt per 

zwangerschapsweek, maar is nog steeds heel laag: 0,08% in week 41 en 0,11% in week 42. 

 Zwangerschapsduur in weken 

 Total 37+0 - 37+6 38+0 - 38+6 39+0 - 39+6 40+0 - 40+6 41+0 - 41+6 ≥42+0 

Totaal aantal 
zwangere vrouwen 

631,437 631,437 597,282 510,318 341,360 134,270 10,566 

 n % n % n % n % n % n % n % 

Intra-uteriene sterfte 690 0.11 105 0.02 137 0.02 166 0.03 161 0.05 107 0.08 12 0.11 

Pariteit 

Nulliparae 330 0,12 42 0,02 61 0,02 69 0,03 81 0,05 69 0,10 8 0,12 

Multiparae (para 1) 198 0,08 28 0,01 41 0,02 54 0,03 43 0,03 29 0,06 3 0,13 

Multiparae (≥ para 2) 162 0,13 35 0,03 35 0,03 43 0,05 37 0,06 9 0,04 1 0,07 

 

Nadelen van een inleiding 

Er zijn aanwijzingen uit de literatuur dat het ingrijpen in het normale proces leidt tot een maternale en 

neonatale hormonale verstoring en er worden vaker chronische ziekten, infecties, icterus en atopische ziekten 

gezien bij kinderen van gezonde moeders die waren ingeleid (5,6). Vrouwen hebben vaker medicamenteuze 

pijnbestrijding nodig (1) en moeten meer interventies ondergaan, waarbij de bevalling langer duurt en waarbij 

er geen sprake is van continuïteit van zorgverlener. De ervaring van vrouwen na een inleiding is minder goed 

dan de ervaring van vrouwen met een spontane start van de bevalling (7). Vrouwen hebben vaker gevoelens 

van angst en depressie na een inleiding (8). 

Daarnaast laten cohortstudies zien dat een beleidswijziging van het inleiden van vrouwen bij 41 weken in plaats 

van bij 42 weken mogelijk toch leidt tot een stijging in het aantal sectio caesarea (9). 

Maatschappelijk perspectief 

Het inleiden van vrouwen met complicaties of een hoger risico op intra-uteriene sterfte of andere nadelige 

uitkomsten is belangrijk in het voorkomen van mortaliteit en morbiditeit. Echter, als alle vrouwen met een laag 

risico worden ingeleid, wordt de druk op de geboortezorg nog groter dan het al is, met als gevolg een lagere 

capaciteit om vrouwen te helpen die het echt nodig hebben vanwege complicaties of een hoog risico op 

nadelige uitkomsten. Daarom is het van groot belang om een selectie te maken van vrouwen voor wie een 

inleiding echt nodig is.  

In Nederland wordt in de a terme periode al meer ingeleid dan in Scandinavische landen. In 2015 beviel 1,3% 

van de zwangere vrouwen in Nederland na 42 weken, vergeleken met 7% in Zweden en 4% in Finland (10). Het 

is daarom onwaarschijnlijk dat het inleiden van nog meer bevallingen veel invloed zal hebben op de perinatale 

sterfte. Gezien het lage risico op sterfte en de goede risicoselectie in Nederland, is het van belang om 

geïndividualiseerd beleid te bepalen per vrouw en niet routinematig alle gezonde vrouwen met een laagrisico 

zwangerschap in te leiden. 
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Het aantal vroeggeboortes daarentegen is in Nederland relatief hoog (in 2015 6,9% versus 5,6% in Zweden en 

5,8% in Finland) (10). Meer dan driekwart van de babysterfte is onder vroeggeboorten. Maatregelen om 

vroeggeboorten te voorkomen kunnen dus veel meer impact hebben op de perinatale sterfte. 

Cliëntenperspectief 

Intra-uterien overlijden is een zeer ernstige uitkomst. Een inleiding kan bijdragen aan de preventie hiervan, 

maar heel veel vrouwen moeten ingeleid worden om één sterfte te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat 

laagrisico vrouwen die ingeleid willen worden goed geïnformeerd worden over het kleine risico op intra-

uteriene sterfte en de nadelen die de interventie met zich meebrengt, omdat een heel groot aantal vrouwen en 

kinderen blootgesteld worden aan de nadelen van de interventie, terwijl het heel weinig sterftes zal 

voorkomen. Uiteraard kan er een reden zijn voor verwijzing voor een consult of inleiding, bijvoorbeeld als de 

bloeddruk oploopt of een vrouw verminderd leven voelt.  
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